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بازاریابی هراتیان برای محصوالت 
کشاورزی وطنی

»ما و نوگرایی«؛ 
کلکسیون 150 ساله مطبوعات کشور به نمایش گذاشته شد

داعش  خراسان:
 فصل جدید ناامنی ها 
در افغانستان و منطقه
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وطنی  فرآورده های کشاورزی  از  پشتی بانی  برای  هرات  در  مدنی  فعاالن  از  شماری 
»کارزار ده روزه ای« را آغاز کرده اند. در این کارزار قرار است به حمایت از محصوالت 
»انگور و انجیر« هرات که شهرت جهانی دارد، در بازارهای داخلی و خارجی بازاریابی 
شود. فعاالن مدنی هرات هم زمان با این در شبکه های اجتماعی مردم را به مصرف 
فرآورده های کشاورزی وطنی تشویق می کنند. هنرمندان مدیریت تیاتر هرات نیز قرار 
است درباره اهمیت استفاده از تولیدات داخلی نمایش هنری اجرا کنند. باغداران و 
محصوالت  برای  فروش  بازار  فراهم سازی  و  پشتی بانی  برای  را  اقدام  این  کشاورزان 
خود سودمند می دانند و بر تداوم حمایت های مردم و حکومت برای فروش محصوالت 

کشاورزی پافشاری دارند.

وزارت اطالعات و فرهنگ نمایشگاه سه روزه از نشریه های چاپی افغانستان را دیروز شنبه، پانزدهم سنبله، افتتاح کرد. در این نمایشگاه جریده ها، 
ماه نامه ها، روزنامه ها و گاه نامه ها از دوره شاه امان اهلل به بعد، به منظور آشنایی نسل نو با کارکردهای فرهنگی دوره »شاه تجدد گرا«، به نمایش 

گذاشته شده است. 

خطرات طبیعی، شرایط زنده گی ساکنان شهرهای جهان 
و  بالها  فزونی  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را 
موضوع  با  پژوهش هایی  آن ها،  جانی  و  مالی  خسارات 
تاب آوری را در مطالعه شهری الزام آور ساخته و در پی 
آن، مفهوم تاب آوری به سرعت در ادبیات پایداری شهری 
دغدغه ی  به  روزها  این  تاب آوری،  است.  گشوده  جای 

مهمی برای شهرها بدل شده است.

ایالت آالباما به مرکزیت شهر مونتگمری در جنوب شرقی 
امریکا قرار دارد که به تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۸۱۹ به عنوان 
بیست و دومین ایالت به ایاالت متحده امریکا پیوست. این 
کنفدراسیون  عضو  امریکا  داخلی  جنگ  طول  در  ایالت 
 )Confederate States of America( کشورهای امریکا
آخرین  تشکیل شد. طبق  ایالت شورشی  از ۱۱  که  بود 
سرشماری جمعیت این ایالت ۴.۹۰۳.۱۸۵ تن و ترکیب 

جمعیتی آن از ۶۵.۳ درصد سفیدپوست...
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تاریخچه انتخابات 
در ایالت آالبامای امریکا

تاب آوری شهری، رویکردی پایدار 
در مواجه با بالیای طبیعی کماندوهایی را که 

طالبان آزاد کرده اند، به 
خانواه های خود پیوستند

۸صبح، کابل: شش سرباز کماندوی ارتش که در 
نتیجه تبادله ی زندانیان از بند طالبان رها شدند، به 

خانواده های خود پیوستند.
ملی،  دفاع  وزارت  اول  معاون  میاخیل،  شاه محمود 
سرباز  شش  این  با  سنبله،  چهاردهم  جمعه،  روز 

کماندو دیدار کرده است.
خانواده های شان  با  سربازان  این  که  است  گفته  او 
شش  این  رهایی  با  او،  گفته  به  شده اند.  یک جا 
بین االفغانی  مذاکرات  شروع  برای  را  راه  کماندو 

هموار شده است.
افزوده است که چند روز  معاون وزارت دفاع ملی 
پیش با خانواده های این شش سرباز کماندو دیدار 
کرده است و آن ها از این که طالبان از موجودیت این 

سربازان انکار کرده بودند، مایوس بودند.
هنوز مشخص نشده است که این سربازان در کجا 

توسط طالبان نگه داری می شده اند.
حکومت رهایی کامل ۴۰۰ زندانی طالبان را مشروط 

به رهایی سربازان کماندوی ارتش کرده بود.
گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  ملی  امنیت  شورای 
را  ارتش  تمامی کماندوهای  اعالم کرد که طالبان 

رها کرده اند.
این شورا هم زمان پایان روند رهایی زندانیان طالبان 

را نیز رها اعالم کرد.
در  که  طالبان  و  امریکا  صلح  توافق نامه  براساس 
دهم حوت سال گذشته امضا شد، یک هزار نیروی 
امنیتی در بدل رهایی پنج هزار زندانی طالبان آزاد 

می شدند.
هرچند در این توافق نامه زمان تبادله زندانیان ده 
روز پیش بینی شده بود، اما این روند طوالنی و با 

جنجال همراه شد.
حکومت برای رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان لویه جرگه 
مشورتی صلح را نیز در روزهای هفدهم، هژدهم و 

نوزدهم اسد امسال فرا خواند.
هرچند روند رهایی زندانیان تکمیل شده، اما زمان 

شروع مذاکرات هنوز مشخص نیست.

تاخیر پی هم سفر هیأت مذاکره کننده دولت به قطر؛
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آغاز گفت وگوهای بین االفغانی 
در گرو تردید طالبان

https://www.instagram.com/rashid.khan19/
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۸صبح، کابل: وزارت امور داخله اعالم کرد که 
پولیس مبارزه با جرایم جنایی یک شبکه شش 
نفری از عرضه کننده گان موداد مخدر را با مبلغ 
هنگفت پول و تابلیت های نشئه آور از شهر کابل 
عملیات  این  در  پولیس  است.  کرده  بازداشت 
»کا«  تابلیت  هزار  و ۳۰  افغانی  میلیون  هفت 

کشف و ضبط کرده است.
طبق اعالم وزارت امور داخله، یک زن نیز عضو 

این شبکه عرضه کننده مواد مخدر است.
شنبه،  روز  که  داخله  امور  وزارت  خبرنامه  در 
این  که  است  آمده  شد،  نشر  سنبله  پانزدهم 
افراد طی عملیاتی در ناحیه هشتم شهر کابل 

بازداشت شده اند.
محمدهاشم اورتاق، معین مبارزه با مواد مخدر 
وزارت امور داخله گفته است که در این عملیات 
به  موتر  یک  و  نقد  پول  افغانی  میلیون  هفت 

دست پولیس افتاده است.
تابلیت   هزار   ۳۰ به  نزدیک  اورتاق،  گفته  به 

از  بامیان  امنیتی  مسووالن  بامیان:  ۸صبح، 
کشته شدن یک خانم توسط دامادش در ولسوالی 

یکه اولنگ این والیت خبر می دهند.
امنیتی که نمی خواهد نامش در خبر  یک منبع 
ذکر شود، می گوید که زنان اهالی دهکده »قلعه 
نو« منطقه ی »بکک« نخست بر سِر نذر عاشورا با 
هم سر و صدا می کنند و پس از آن مردان نیز پا 

پیش می گذارند و درگیری آغاز می شود.
در جریان این درگیری و زدوخورد که زنان نیز 
حضور داشته اند، مردی با سنگ بر پیشانی مادر 
زنش می کوبد و او قبل از رسیدن به شفاخانه به 

دلیل جراحت و خون ریزی زیاد، جان می دهد.
روز  قضیه  این  امنیتی،  مسووالن  گفته ی  به 

۸صبح، پروان: مقام ها در پروان می گویند که 
افراد وابسته به گروه طالبان دو نفر را در ولسوالی 

سیدخیل این والیت تیرباران کرده اند.
این رویداد ساعت ۷:۰۰ صبح روز شنبه، پانزدهم 
سیدخیل  ولسوالی  آقتاش  ساحه  در  سنبله، 

والیت پروان رخ داده است.
والیت  سیدخیل  ولسوال  عثمان یار،  محمدلمر 
از کشته گان »کارمند  پروان، می گوید که یکی 

استخبارات« ولسوالی بگرام بوده است.

به  بازداشت شده گان  نزد  از  نیز  »کا«  نشئه آور 
دست آمده است.

بر اساس گزارش ها، تابلیت »کا« برای نخستین 
بار در سال ۱۳۸۷ در هلمند به دست نیروهای 

امنیتی افتاده بود.
و  به سالمت جسمی  نشئه آور که  تابلیت  این 
روانی استفاده کننده گان خطرآفرین عنوان شده 
افزایش  آن  استفاده  اخیر  سال های  در  است، 

یافته است.
در بین جوانان از این تابلیت به نام های مختلف 
»ارث«،  »شیرچاپ«،  »ریدبال«،  جمله  از 
»دندان«، »پنج ستاره«، »یک و دو«، »سلور«، 

»دانس« و دیگر نام های مستعار یاد می شود.
هر چند خرید، فروش و استفاده این تابلیت از 
سوی وزارت امور داخله ممنوع اعالم شده، اما 
استفاده کننده گان به ساده گی می توانند این نوع 
مواد مخدر را از محل های مخصوص به دست 

بیاورند.

در  سنبله،  سیزدهم  گذشته،  هفته ی  پنج شنبه 
داده  رخ  یکه اولنگ  ولسوالی  »بکک«  منطقه ی 

است.
رضا یوسفی، سخنگوی فرماندهی پولیس بامیان با 
تایید این رویداد می گوید که ماموران امنیتی، سه 
نفر به شمول داماد را بازداشت کرده و تحقیقات از 

نزد آن ها جریان دارد.
به نقل از منبعی که نمی خواهد نامش فاش شود، 
داماد در اظهارات خود گفته که در قتل مادر زنش 
دست ندارد؛ بلکه او به علت مشکل روانی، با سنگ 

بر پیشانی اش کوبیده و خودکشی کرده است.
براساس معلومات مسووالن امنیتی بامیان، طرفین 

قضیه از گذشته باهم خصومت داشتند.

به گفته عثمان یار، هویت دومی مشخص نشده 
است.

این  که  طالبان  افراد  گفت،  سیدخیل  ولسوال 
موترسایکل  سوار  بر  بسته ،  به رگ بار  را  نفر  دو 

بوده اند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته 

است.
شمال  کیلومتری  شش  در  سیدخیل  ولسوالی 

شهر چاریکار، مرکز پروان واقع شده است.

 

قرار است طی روزهای آینده، نشست رو در روی افغان ها برای 
آوردن صلح به افغانستان آغاز شود. واقعیت این است که ما بیش 
از هر زمان دیگری نیاز چانه زنی برای حفظ دست آوردهای ۱۹ 
جهانی  جامعه ی  حمایت  به  میان،  این  در  و  داریم  اخیر  ساله 
نیز نیاز داریم تا این دست آوردها حفظ شوند. در واقع، نشست 
و  مذاکره کننده  هیأت  برای  آزمون مشترکی  بین االفغانی دوحه 
جامعه جهانی است تا از دست آوردهای ۱۹ ساله اخیر دفاع کنند.

قلم الدین  مولوی  از  قولی  نقل  بریتانیا  چاپ  دیلی میل  روزنامه 
منتشر  طالبان  حکومت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  رییس 
کرده که در آن آقای قلم الدین درج نام مادر در شناس نامه های 
الکترونیک را یک »اقدام غربی« و »مغایر با فرهنگ ملی« عنوان 
هیأت  چوکات  در  ظاهراً  قلم الدین  آقای  چند  هر  است.  کرده 
رهبری فعلی طالبان حضور ندارد، اما واکنش او به درج نام مادر 
در تذکره های الکترونیک نشان می دهد که مردم افغانستان برای 
حفظ دست آوردهای ۱۹ سال گذشته، روزهای سخت و دشواری 
را پیش روی دارند. آقای قلم الدین گفته است، »این طرح از امریکا 
و اروپا آمده و هیچ کس نمی تواند این طرح را به مردم افغانستان 

تحمیل کند.«
جالب این جا است که بی عالقه گی به افشای نام زنان در افغانستان 
بنیاد شرعی ندارد و در مناطقی از افغانستان و به مرور زمان به 
امر  یک ُعرف و رویه بدل شده است. زمانی که رییس پیشین 
به معروف و نهی از منکر طالبان با این صراحت حتا با درج نام 
که  است  کند، مشخص  مخالفت  برقی  شناس نامه های  در  مادر 
مردم افغانستان روزها و ماه های دشواری را برای پاس داشت از 
ارزش های دیگری مانند آزادی بیان، حقوق بشر، دست آوردهای 
زنان و خالصه همه ارزش هایی که به دشواری به دست آورده اند، 

پیش رو دارند.
این نگرانی که دست آوردهای ۱۹ سال گذشته ممکن است در 
است.  داشته  وجود  همواره  شوند  قربانی  صلح  مذاکرات  جریان 
بارها  نیز  شهروندان  حقوق  از  حمایت کننده  و  مدنی  نهادهای 
اذعان کردند که حفظ ارزش ها باید برای حکومت افغانستان در 
اهداف اساسی صلح  باشد. یکی  اولیت همه بحث ها قرار داشته 
این است که مردم افغانستان پس از سال ها تحمل خشونت های 
مختلف، کنار هم و با حفظ همه ارزش های انسانی زنده گی کنند 
اقلیت های قومی و مذهبی، زنان و  تا  و زمینه هایی فراهم شود 
خالصه همه نسل ها بتوانند بدون هیچ دغدغه ای کنار هم زنده گی 
اما تحصیل  اگر ما فردا به صلح برسیم  باشند.  صلح آمیز داشته 
دختران را از دست بدهیم، این صلح هرگز سودی نخواهد داشت. 
اگر به صلح برسیم اما رسانه های ما توان رساندن فریاد مردم به 
حکومت را نداشته باشند، هرگز به صلح دل خواه مردم افغانستان 
دست نیافته ایم. اگر به صلح برسیم اما به جای اعتدال و میانه روی، 
شاهد رشد چشم گیر افکار افراط گرایانه باشیم، زنده گی برای مردم 
افغانستان دشوارتر خواهد شد. صلح نباید مغایر ارزش های قانون 
اساسی افغانستان باشد و مبارزات مشروع مردم افغانستان را دور 
بزند. صلح نباید هرج ومرج و بی نظمی به ارمغان بیاورد و در نهایت 
صلح نباید منجر شود تا ما به سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ برگردیم. 
اتفاقاً، صلح باید نظم، قانون مندی، رفاه، آسایش و آزادی به ارمغان 
بیاورد و در نهایت صلح باعث شود که تمام طیف ها در افغانستان 
با آرامش کامل و بدون دغدغه های دهه های ۶۰ و ۷۰ کنار هم 

زنده گی کنند.
طالبان نیز باید بپذیرند که افغانستان شاهد نسل جدیدی است. 
اتفاقاً نسلی که در صفوف جنگی طالبان هم علیه نظام موجود 
که  بپذیرند  باید  آن ها  نیستند.  سابق  نسل  همان  می جنگند، 
مردم  مشترک  دست آوردهای  اساسی،  قانون  ارزش های  حفظ 
افغانستان و جامعه  بین المللی، نظام سیاسی، حقوق بشر، آزادی  
بیان و انتخابات دست آوردهای کالن برای افغانستا ن اند. بدون این 
دست آوردها، افغانستان، تافته ای جدا بافته از جامعه بین المللی 
با جهان و در نهایت  محسوب می گردد و حکومت داری، تعامل 
سیاست ورزی در جهان امروز با چالش های بزرگی روبه رو خواهد 
شد. افغانستان بعد از صلح، هرگز نباید دوباره به انزوای بین المللی 
برود. افغانستان بعد از صلح نباید به دلیل تضاد افکار دوباره وارد 
یک  عنوان  به  را  زنان  باید  صلح  از  بعد  افغانستان  شود.  جنگ 
واقعیت غیر قابل انکار بپذیرد و به حقوق آن ها احترام بگذارد. در 
افغانستان بعد از صلح باید آزادی های مدنی و سیاسی هم چنان 
حفظ شوند و به نظریات دیگران احترام گذاشته شود. این آزادی ها 
خلق  بزرگ  سیاسی  بی ثباتی  برای  را  زمینه  شود،  سلب  وقتی 

می کند.

دست آوردهای دو دهه اخیر 
باید حفظ شوند
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شبکه شش نفری عرضه کننده  مواد 
مخدر با ۳۰ هزار تابلیت »کا« از کابل 

بازداشت شد

نزاع بر سر نذر؛ مردی در بامیان 
مادر زنش را با سنگ کشت

مقام ها در پروان: طالبان دو نفر به 
شمول یک نظامی را تیرباران کردند

که  کرد  اعالم  برشنا  شرکت  کابل:  ۸صبح، 
تا  است  کرده  آماده گی  اعالم  تاجیکستان 
به  دوباره  افغانستان  به  را  خود  برق  صادرات 

حالت عادی برگرداند.
شرکت  برنامه های  مشاور  هوشمند،  مجتبی 
یک  در  سنبله،  پانزدهم  شنبه،  روز  برشنا، 
تاجیکستان  جانب  که  گفت  خبری  نشست 
هفته گذشته اطمینان داده است که صادرات 

برق خود را به افغانستان عادی   می سازد.
شرکت برشنا در ششم اسد امسال اعالم کرد که 
تاجیکستان صادرات برق خود را به افغانستان 

کاهش داده است.
مجتبی هوشمند گفت که دلیل کاهش صادرات 
برق تاجکیستان به کشور، پایین آمدن سطح 

آب در بند برق صادراتی بوده است.
از ۱۵۰  تاجیکستان  برق  او، صادرات  به گفته 
میگاوات به کم تر از ۵۰ میگاوات کاهش یافته 

بود.
برای  تاجیکستان  که  گفت  او  حال،  این  با 
اعالم  برق  میگاوات   ۱۵۰ کامل  صادرات 

آماده گی کرده است.
شرکت برشنا در ششم اسد مقدار برق وارداتی 
از تاجیکستان را ۳۵۰ میگاوات اعالم کرده بود.

مشاور برنامه های شرکت برشنا گفت که برق 
وارداتی تاجیکستان در والیت های شمال توزیع 
برق  از  کابل  نیاز  مورد  انرژی  همه  و  می شود 

وارداتی اوزبیکستان تأمین خواهد شد.
به گفته او، تالش می شود تا استفاده از بند برق 
نغلو متوقف و در عوض آن آب برای تولید برق 

در زمستان ذخیره شود.
در این نشست خبری، مسووالن شرکت برشنا 
درباره برنامه های این شرکت برای تولید انرژی 
از  را  آن  و  دادند  معلومات  نیز  آفتابی  برق 

اولویت های برشنا عنوان کردند.

۸صبح هرات: منابع معتبر مردمی در ولسوالی 
غوریان هرات، از حمله طالبان بر بازار ولسوالی 

و پاسگاه های امنیتی خبر  می دهند.
از  که  غوریان  ولسوالی  در  قومی  بزرگ  یک 
با  در  صحبت  می کند،  خودداری  نامش  ذکر 
روزنامه ۸صبح می گوید طالبان صبح روز شنبه، 
پانزدهم سنبله، بر بخش هایی از بازار ولسوالی و 

پاسگاه های پولیس حمله کرده اند.
به گفته ی او، درگیری میان جنگ جویان طالبان 
و نیروهای امنیتی در سرک نو در نزدیکی بازار 

ولسوالی جریان دارد.
نامش  ذکر  از  که  دیگر  معتبر  منبع  یک 
خودداری می کند، به روزنامه ۸صبح می گوید 
که درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی تا 
نزدیک فرماندهی پولیس ولسوالی رسیده است.

فرماندهی  سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد 
فرد  چند  می گوید  ۸صبح  به  هرات،  پولیس 
موترسایکل سوار صبح امروز  وارد بازار ولسوالی 
شدند، اما با واکنش نیروهای امنیتی فرار کرده 

و در مناطق مسکونی جای گرفتند.
او می افزاید که درگیری میان طالبان و نیروهای 
امنیتی جریان دارد و نیروهای کمکی به محل 

رسیده اند.
جمله  از  هرات  غرب  در  غوریان  ولسوالی 
ولسوالی های مهم این والیت است که با ایران 

مرز مشترک دارد.
طالبان پیش از  این در چند مورد دیگر بر این 
ولسوالی حمله کرده و حتا ساختمان اداری و 

برخی بخش های مهم آن را تصرف کردند.

برشنا: واردات برق از 
تاجیکستان به حالت 

عادی بر می گردد

حمله طالبان بر 
ولسوالی غوریان هرات



سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  است.  نیافته  پایان  هنوز 
طالبان روز شنبه، شانزدهم سنبله گفت که کار هیأت 
ادامه دارد،  این گروه پیرامون آمارهای زندانیان  فنی 
ارایه شده  آمارهای  تفاوت در میان  به گفته وی،  زیرا 
از سوی حکومت و آمارهای ثبت شده نزد این گروه 
از  که  افزود  طالبان  گروه  است. سخنگوی  محسوس 
میان مجموع زندانیان، حدود ۱۱۹ زندانی این گروه 
هنوز آزاد نشده اند و این مورد باید ثابت شود. ذبیح اهلل 
مجاهد تصریح کرد که بحث روی این موضوع میان 
هیأت فنی حکومت و طالبان ادامه دارد و این روند در 

حال نهایی شدن است.
حکومت اما می گوید که روند تبادله زندانیان بر اساس 
فهرست ارایه شده این گروه تکمیل شده است و تیم 
فنی طالبان نیز در این روند حضور داشته است. یک 
منبع در حکومت افزود، مکانیسمی برای روند تبادله 
زندانیان در تفاهم میان دو طرف ساخته شده بود که 
این روند بر اساس آن آغاز شد و یک تیم فنی متشکل 
این  داشتند.  آن حضور  در  نیز  طالبان  و  از حکومت 
منبع حضور تیم فنی طالبان در این روند را تایید کرد 
و تصریح می کند که تبادله زندانیان بر اساس فهرست 
ارایه شده از این گروه صورت گرفته است. این در حالی 
از  بارها  این نیز حکومت و طالبان  از  است که پیش 
تفاوت در آمارهایی که از سوی دو طرف ارایه می شد، 

سخن گفته بودند.
گفتنی است که توافق نامه صلح دوحه میان امریکا و 
گروه طالبان بر تبادله یک هزار زندانی نیروهای امنیتی 
با پنج هزار زندانی گروه طالبان تاکید کرده بود. این 
روند اما بنا بر ایرادهایی که در جریان این روند از سوی 
حکومت مطرح شده بود، با ُکندی به پیش رفت. بر 
اساس گفته های دو طرف، مذاکرات بین االفغانی باید 
سه روز پس از پایان روند تبادله زندانیان، آغاز می شد. 
روند  این  پایان  از  هفته  یک  حدود  چند  هر  اکنون 
می گذرد، اما زمان آغاز مذاکرات بین االفغانی هم چنان 

مبهم است.

از  خبری  نشستی  در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
فروش  زمینه  فراهم سازی  برای  محلی  اداره  تالش 
ملی سخن  فرآورده های کشاورزی  بیش تر  و مصرف 
با  انگور  تُن  ۱۲۰هزار  حدود  فروش  افزود،  و  گفت 

»فروش اندک« در بازار دشوار است.
جلو  باید  مردم  هم کاری  با  کرد،  تاکید  هرات  والی 
تمام  و  شود  گرفته  دهقانان  به  احتمالی  آسیب های 
هراتیان باید به »کارزار حمایت از میوه های وطنی« 
ارشد  مقام های  با  کرد،  تأکید  قتالی  آقای  بپیوندند. 
در  وطنی  میوه های  از  تا  کرده  رأی زنی  نظامی 

سفره های نظامیان استفاده شود.
مقام های محلی هرات تالش دارند تا افزون بر استفاده 
از انگور و انجیر در پایگاه های نظامی، میوه های وطنی 
در فهرست غذایی زندان مرکزی این والیت نیز اضافه 
شود و مقدار قابل توجهی از محصوالت کشاورزان از 

این طریق خریداری شود.
هرات  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  ریاست  مسووالن 
کشور،  در  کرونا  ویروس  همه گیری  که  می پذیرند 
و  کشاورزان  کسب وکار  بر  اقتصادی  منفی  تأثیرات 
روی  بر  کشورها  مرز  بسته شدن  و  داشته  باغداران 
بازارهای  به  وطنی  محصوالت  رسیدن  راه  صادرات، 

جهانی را دشوار کرده است.
همین چند روز پیش برای معرفی انگور، انجیر و عسل 
هرات، ریاست زراعت این والیت مراسمی برگزار کرد 
به مردم  از طریق رسانه ها  تا فرآورده های کشاورزان 
این  با  شود.  معرفی  خارجی  کشورهای  و  افغانستان 
وجود ریاست زراعت هرات نبود زیرساخت ها را مانع 

بزرگی برای صادرات فرآورده های کشاورزی می داند.
امسال  گرفته،  صورت  که  پیش بینی هایی  اساس  بر 
و  انگور  تُن  از ۱۲۰هزار  بیش تر  هرات  در  است  قرار 
حدود هشت هزار تُن انجیر برداشت شود، اما در نبود 
زیرساخت های مناسب برای صادرات محصول انگور، 
برخی باغداران تالش دارند انگور را به کشمش بدل 

کنند.

زمان سفر هیأت مذاکره کننده ی 
دولت به دوحه هم چنان مبهم 
هرچند  است.  مانده  باقی 
منابع می گویند که این سفر 
است،  شده  تنظیم  فردا  برای 
مذاکره کننده  هیأت  اعضای  اما 
تصریح می کنند که هنوز زمان 
نشده  گرفته  نظر  در  قطر  به  آنان  سفر  برای  دقیقی 
را  تاخیر  این  دلیل  پیش تر  در حکومت  منابع  است. 
اعضای هیأت مذاکره کننده  از  برخی  نداشتن  حضور 
طالبان در قطر خوانده بودند. طالبان اما روز گذشته 
قطر  به  گروه  این  هیأت  اعضای  که  کردند  تایید 
بازگشته اند و آماده آغاز مذاکرات اند. از سویی هم، با 
آن که حکومت از پایان روند تبادله زندانیان خبر داد، 
اما این پرونده هنوز برای گروه طالبان بسته نشده است. 
طالبان می گویند که میان آمارهای ارایه شده از سوی 
گروه، حدود  این  نزد  ثبت شده  آمارهای  و  حکومت 
۱۹۹ زندانی تفاوت وجود دارد. این گروه تایید می کند 
که گفت وگوها میان هیأت فنی دو طرف پیرامون حل 
این موضوع ادامه دارد. حکومت اما پیش تر این روند 
را پایان یافته اعالم کرده است، زیرا به گفته مقامات، 
و  طالبان  فنی  تیم  حضور  در  زندانیان  تبادله  روند 

متناسب به فهرست این گروه تکمیل شده است.
سفر هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان برای سومین 
روز پی هم به تاخیر افتاد تا بدین ترتیب، آغاز مذاکرات 
بگیرد. منابع در  قرار  ابهام  از  بین االفغانی در هاله ای 
حکومت روز شنبه، شانزدهم سنبله گفتند که سفر 
و  است  شده  تنظیم  فردا  برای  مذاکره کننده  هیأت 
شورای  هیأت  با  یک جا  هیأت  این  که  دارد  احتمال 
عالی مصالحه ملی و تیم فنی مذاکرات، به دوحه سفر 
که  می گویند  اما  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  کنند. 
تاکنون مشخص نشده است.  به قطر  زمان سفرشان 
شنبه،  روز  مذاکره کننده  هیأت  عضو  منصور،  حفیظ 
اعضای  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  سنبله  شانزدهم 
هیأت هم چنان منتظر مانده اند و زمان دقیقی از سوی 

حکومت برای سفر آنان به دوحه تعیین نشده است.
وزارت دولت در امور صلح اما دلیل تاخیر را هم چنان 
اعضای هیأت مذاکره کننده  از  برخی  نداشتن  حضور 
طالبان در دوحه می خواند. ناجیه انوری، سخنگوی این 
اقدامات  وزارت روز شنبه، شانزدهم سنبله گفت که 
و آماده گی های حکومت برای نخستین دور مذاکرات 
مستقیم با گروه طالبان تکمیل شده است و اعضای 
هیأت مذاکره کننده آماده اشتراک در این مذاکرا ت اند. 
وی اما می گوید که اقدامات و آماده گی های »جوانب 

شماری از فعاالن مدنی در هرات 
برای پشتی بانی از فرآورده های 
ده  »کارزار  وطنی  کشاورزی 
در  کرده اند.  آغاز  را  روزه ای« 
این کارزار قرار است به حمایت 
انجیر«  و  »انگور  محصوالت  از 
دارد،  جهانی  شهرت  که  هرات 

در بازارهای داخلی و خارجی بازاریابی شود.
شبکه های  در  این  با  هم زمان  هرات  مدنی  فعاالن 
فرآورده های کشاورزی  به مصرف  را  مردم  اجتماعی 
تیاتر  مدیریت  هنرمندان  می کنند.  تشویق  وطنی 
هرات نیز قرار است درباره اهمیت استفاده از تولیدات 

داخلی نمایش هنری اجرا کنند.
باغداران و کشاورزان این اقدام را برای پشتی بانی و 
فراهم سازی بازار فروش برای محصوالت خود سودمند 
می دانند و بر تداوم حمایت های مردم و حکومت برای 

فروش محصوالت کشاورزی پافشاری دارند.
فعاالن مدنی و ساکنان هرات برای معرفی محصوالت 
کشاورزی این والیت در بازارهای داخل کشور و بازار 
خارجی آستین باال زده اند. قرار است در جریان یک 
کارزار ۱۰ روزه مردم با هدف پشتی بانی از کشاورزان 

و بازاریابی برای محصوالت آنان، دست به کار شوند.
روز  چند  از  که  هرات  انجیر  و  رنگارنگ  انگورهای 
آغاز شد، سال های گذشته  آن  برداشت  پیش فصل 
بازار  و  می ماند  باغداران  و  کشاورزان  دست  روی 
مناسبی برای فروش آن وجود نداشت، اما حاال مردم 
میوه های  مصرف  و  معرفی  بازاریابی،  در  می خواهند 

داخلی سهم بگیرند.
در  حضور  با  باغداران  و  کشاورزان  مدنی،  فعاالن 
نشستی مشترک، روی چگونه گی حمایت و بازاریابی 
تا  نمودند،  نظر  تبادل  باهم  وطنی  میوه های  برای 
فرآورده های  بهتر  فروش  برای  مناسب  راه کارهای 

کشاورزی جست وجو شود.
سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی هرات، به روزنامه 
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دخیل در روند صلح افغانستان، به ویژه گروه طالبان« 
عده ای  انوری،  بانو  گفته  به  زیرا  است،  نشده  تکمیل 
از افراد طالبان که در روند مذاکرات دخیل اند، هنوز 
در پاکستان اند باید در دوحه حضور یابند. سخنگوی 
وزارت دولت در امور صلح تصریح کرد که حکومت باید 
از حضور همه اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان در 

قطر اطمینان حاصل کند.
افراد نزدیک به گروه طالبان روز گذشته تایید کردند 
که برخی از اعضای هیأت مذاکره کننده این گروه روز 
شنبه، شانزدهم به دوحه رسیده اند. پیش تر، حکومت 
باید  دولت،  هیأت  پرستیژ  حفظ  برای  که  بود  گفته 
و  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  همه  از حضور 
از سفر هیأت دولت  برادر آخوند در دوحه پیش  مال 
مطمین شود. این در حالی است که هم زمان با هیأت 
عبداهلل،  عبداهلل  است  قرار  طرف،  دو  مذاکره کننده 
رییس شورای عالی مصالحه ملی و حنیف اتمر، وزیر 
امور خارجه نیز به دوحه سفر کنند. افزون بر این، امیر 
امریکا  ویژه  نماینده  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  قطر، 
کشورهای  خارجه  وزیران  و  افغانستان   صلح  امور  در 
برنامه ی  در  است  قرار  که  افرادی  اند  از  نیز  همسایه 

گشایش این گفت وگوها حضور یابند.
هم زمان با این، منابع آگاه از روند صلح حضور نداشتن 
برخی از هیأت مذاکره کننده طالبان، از جمله رییس 
برای  دلیل  تنها یک  را  این گروه  کمیسیون سیاسی 

۸صبح می گوید کارزار پشتی بانی از میوه های وطنی 
روز شنبه، پانزدهم سنبله، آغاز شد و قرار است مردم 

به حمایت از انگور هرات بسیج شوند.
با  می شود  تالش  این،  با  هم زمان  او،  گفته ی  به 
و  اجتماعی  شبکه های  در  »هشتگ«  یک  راه اندازی 
ساخت نمایش نامه  با هم آهنگی مدیریت تیاتر هرات، 
فرهنگ استفاده و حمایت از فرآورده های کشاورزی به 

ویژه انگور نهادینه شود.
فریدون فکوری، مدیر تیاتر هرات، به روزنامه ۸صبح 
حدود  از  ابریشم«  »راه  نام  به  جشنواره ای  می گوید 
صنعتی  محصوالت  از  پشتی بانی  برای  پیش  ماه  دو 

و فرآورده های کشاورزی وطنی راه اندازی شده است.
و  داخلی  تولیدات  از  حمایت  برای  او،  باور  به 
فرهنگ  سازی به هدف استفاده از محصوالت داخلی 
به جای کاالی وارداتی، باید فعالیت های بیش تری از 
بانفوذ  شخصیت های  و  هنرمندان  فرهنگیان،  سوی 

صورت بگیرد.
آقای سادات اضافه کرد، برای حمایت از فرآورده های 
والیت  این  محلی  اداره  مسووالن  با  هرات  انگور 
انگور در  این روند،  از  با پشتی بانی  تا  گفت وگو شده 
فصل برداشت در »فهرست غذایی نیروهای امنیتی« 

گنجانده شود.
فعاالن مدنی هرات نشست هایی با والی این والیت هم 

این  می دانند.  دولت  مذاکره کننده  هیأت  سفر  تاخیر 
منابع تصریح می کنند که طالبان هنوز اعالمیه ی شان 
صادر  را  زندانیان  تبادله  روند  یافتن  پایان  پیرامون 
شود.  صادر  اعالمیه  این  که  است  نیاز  و  نکرده اند 
سیداکبر آغا، وزیر عدلیه زمان طالبان و از افراد آگاه در 
روند صلح به روزنامه ۸صبح گفت که طالبان به گونه 
گروه  این  آزادشده  زندانیان  آمارهای  پیرامون  یقینی 
بررسی هایی را انجام می دهند و سپس اعالمیه ی شان 
دو  جایگاه  که  افزود  هم چنان  وی  می کنند.  را صادر 
نشده  تعریف  هنوز  بین االفغانی  مذاکرات  در  طرف 
زیرا  شود،  مشخص  نیز  مورد  این  است  نیاز  و  است 
به گفته ی وی، طالبان پیش تر بر نام واضح دو طرف 
در میز مذاکره تاکید کرده اند. وی در ادامه نبود گروه 
میانجی میان هیأت دولت و گروه طالبان را نیز یک 
چالش اساسی پیرامون تاخیر در آغاز مذاکرات دانست 
و افزود که در شرایط کنونی، تنها ملت می توانند که 

این میانجی گری را به دوش بگیرند.

روند رهایی زندانیان طالبان هنوز برای این گروه 
پایان نیافته است

حکومت در یازدهم سنبله اعالم کرد که روند تبادله 
زندانیان حکومت و طالبان با رهایی ۳۲۰ زندانی این 
گروه و ۲۲ کماندوی افغان، تکمیل شده است. طالبان 
اما اکنون می گویند که روند رهایی زندانیان این گروه 

داشته اند و قرار بر این شده تا نمایشگاه های انگور در 
بخش های گوناگون شهر در اختیار باغداران قرار گیرد 
و آنان بتوانند محصوالت انگور را برای خریداران عرضه 

کنند.
افزون بر این، تالش می شود تا یکی از مناطق هرات 
و  کشاورزان  شود.  نام گذاری  انگور«  »چوک  نام  به 
باغداران هراتی راه اندازی این کارزار و پشتی بانی مردم 
برای فروش محصوالت شان سودمند  را  از کشاورزان 

می دانند.
سردارآغا پوپل، مسوول انجمن باغداران ولسوالی گذره 
هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید راه اندازی 
این کمپین برای تشویق مردم در استفاده از میوه های 

وطنی تأثیر خوبی بر فروش محصوالت وطنی دارد.
از دید او، طی روزهای گذشته که »هشتگ حمایت 
از میوه های وطنی« در شبکه های اجتماعی راه اندازی 
شد، شمار زیادی از مردم به خرید و مصرف میوه های 
تشویق  خارجی  وارداتی  میوه های  جای  به  وطنی 

شده اند.
در  می خواهند  مردم  از  هراتی  کشاورزان  و  باغداران 
جریان برگزاری کارزار »حمایت از میوه های وطنی« 
برای پشتی بانی از کشاورزان و فروش بیش تر میوه های 
وطنی، سفره های شان را با میوه های پرکیفیت وطنی 

رنگین کنند.

تاخیر پی هم سفر هیأت مذاکره کننده دولت به قطر؛
آغاز گفت وگوهای بین االفغانی 

در گرو تردید طالبان

بازاریابی هراتیان برای محصوالت کشاورزی وطنی

حسیب بهش

خلیل رسولی 
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افغانستان  صلح  پروسه  قبال  در  متعددی  بحث های 
مطرح است. سواالتی در مورد زمان و مکان مذاکرات، 
آجندا و چگونه گی پیش برد مذاکرات، ترکیب هیات های 
موفقیت  چانس  جانبین،  سرخ  خطوط  مذاکره کننده، 
مذاکرات و ده ها مساله دیگر از این قبیل اذهان عامه 
را مشغول ساخته است؛ ولی پرسشی که کم تر مطرح 
می شود، این است که آیا موفقیت در مذاکرات با طالبان 
در  خیر؟  یا  شد  خواهد  افغانستان  در  صلح  به  منجر 
این شکی نیست که در صورت حصول نتایج مثبت از 
مذاکرات با طالبان، جنگ با این گروه ختم خواهد شد. 
ولی این که آیا صلح با طالبان به معنای صلح در کشور 
خواهد بود، پرسشی است قابل تأمل، زیرا در حال حاضر 
عالوه بر طالبان، حدود بیست گروه تروریستی خارجی 
در حال نبرد با دولت افغانستان اند که در صدر آن ها 
داعش شاخه خراسان قرار داشته و مصمم به تداوم و 

تشدید جنگ می باشد.
این مقاله کوتاه به صورت فشرده به تحلیل  ادامه  در 
مبنی  را  مشخصی  دالیل  و  پرداخته  موضوع  همین 
این که حتا در صورت موفقیت گفت وگوهای صلح  بر 
داعش  و  نشده  ختم  افغانستان  در  جنگ  طالبان،  با 
در  ناامنی ها  از  جدیدی  فصل  آغاز  محرک  خراسان 

افغانستان و منطقه خواهد شد، ارایه می دارم.   

داعش خراسان چیست و چگونه به وجود آمد؟  
عراق  اسالمی  »دولت  خالصه  که  خراسان  داعش  
در  بار  اولین  برای  می باشد،  خراسان«  والیت  شام،  و 
و هلمند تحت  فراه  در والیت های  اواخر سال ۲۰۱۴ 
خادم  مال  کرد.  ظهور  خادم  عبدالرووف  مال  رهبری 
زمان حاکمیت  در  بود که  فرماندهان طالبان  از  یکی 
آنان به عنوان والی کنر وظیفه داشت و بعد از سقوط 
بازداشت  امریکایی  نیروهای  توسط  طالبان،  حکومت 
شده به زندان گوانتانامو فرستاده شد، ولی بعداً به دلیل 
این که گویا دیگر تهدیدی برای امریکا تلقی نمی شد، 
رها گردید. وی بعد از رهایی دوباره به صفوف طالبان 
پیوست و به حیث والی نام نهاد آنان در والیت ارزگان 
به  خادم  مال  روابط   ۲۰۱۴ سال  اواخر  در  شد.  مقرر 
گروه  و  شد  تیره  طالبان  رهبری  با  نامعلومی  دالیل 

طالبان را ترک و با داعش بیعت کرد. 
هم زمان با این، شش فرمانده برجسته تحریک طالبان 
پاکستان ـ شاهداهلل شاهد، حافظ سعید خان، حافظ 
خالد  و  حسن  مفتی  گل زمان،  موالنا  خان،  دولت 
منصور ـ با داعش بیعت کرده پرچم سیاه این گروه را 
در شرق افغانستان و مناطق مرزی پاکستان به اهتزاز 
درآوردند. به تاریخ ۲۶ جنوری ۲۰۱۵ سخنگوی داعش 
را  گروه  این  خراسان  والیت  ایجاد  االدنانی،  ابومحمد 
تایید کرده حافظ سعید خان را به عنوان والی  رسماً 
اعالم  معاون وی  عنوان  به  را  عبدالرووف خادم  و مال 
داشت. اکثریت جنگ جویان تحت فرمان مال خادم از 
جنگ جویان  ولی  می باشند،  افغانستان  جنوب  اهالی 
داعش خراسان در شرق افغانستان را عمدتاً شهروندان 
تشکیل  باجور  و  افریدی  اورکزی،  اقوام  از  پاکستانی 

می دهند. 
ابوبکر  به  وفاداری  و سوگند  داعش  به  بیعت  اعالم  با 
البغدادی، داعش خراسان اساساً مشروعیت  دینی مال 
عمر رهبر طالبان را من حیث امیرالمومنین به چالش 
کشیده و در مخالفت مستقیم با این گروه ایستاد. گروه 
داعش به زودی خود را در مقابله با طالبان، نیروهای 
آماج  و  یافته  بین المللی  افغانستان و متحدان  امنیتی 

حمالت گسترده نظامی قرار گرفت.
از  تن  چند  و  خادم  مال   ۲۰۱۵ فبروری   ۹ تاریخ  به 
افغان  نیروهای  ویژه  عملیات  یک  در  همراهانش 
با  و  شد  کشته  هلمند  والیت  کجکی  ولسوالی  در 
جنوب  در  خراسان  داعش  نوظهور  گروه  وی  مرگ 
گروه  این  بخش شرقی  ولی  رفت؛  میان  از  افغانستان 
توانست هم چنان خود را حفظ کند و به فعالیت هایش 
ارتش  عملیات »ضرب  عضب«  جریان  در  دهد.  ادامه 
پاکستان در مناطق سرحدی این کشور طی سال های 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، تعداد زیادی از جنگ جویان خارجی 
نهضت  مانند  مختلف  تروریستی  گروه های  مربوط 
اسالمی  جنبش  )چینایی(،  شرقی  ترکستان  اسالمی 
اوزبیکستان )اوزبیکستانی(، جنداهلل و جماعت انصاراهلل 
و  مختلف(  کشورهای  )اتباع  القاعده  )تاجیکستانی(، 
سپاه  شمول  به  پاکستانی  تروریستی  گروه  چندین 

تهدید بالفعل محسوب نمی شود. بر اساس همین منطق، 
به هر اندازه که سطح نیت و توانایی یک گروه در ایجاد 
خشونت بیش تر باشد، سطح تهدید آن بلندتر ارزیابی 
می گردد. من به  حیث کسی که سال ها در مورد داعش  
خراسان در سمت رسمی دولتی و در سطوح اکادمیک 
و  جاری  وضعیت  که  باورم  این  به  کرده ام،  مطالعه 
تحوالت آینده در افغانستان و منطقه باعث بلند رفتن 
سطح نیت و توانایی این گروه در ایجاد خشونت گردیده 
و داعش  خراسان به محرک فصل جدیدی از جنگ در 
این  ناامنی در منطقه مبدل خواهد شد.  و  افغانستان 

استدالل بر دالیل ذیل استوار است:

برابر  در  خراسان  داعش   مقاومت  و  ارتجاعیت 
حمالت نظامی:

در  می تواند  که  است  ساخته  ثابت  خراسان  داعش  
برابر فشارهای شدید نظامی انعطاف و مقاومت داشته 
بدو  از  کند.  احیا  را  خویش  رفته  دست  از  نیروی  و 
تأسیس این گروه تا حاال، نیروهای افغان و امریکایی 
پنج رهبر داعش  خراسان، به شمول عبدالرووف خادم، 
حافظ  سعید، سعد اماراتی، شیخ عبدالحسیب لوگری و 
ابوسعید باجوری را کشته و اسلم فاروقی را بازداشت 
کرده اند. عالوه بر آن، ده ها فرمانده برجسته و هزارها 
جنگ جوی این گروه در این عملیات ها کشته، بازداشت 
شده اند.  ساخته  خارج  نبرد  میدان  از  شکلی  به  یا  و 
فرمانده  رهبری،  است  توانسته  همواره  گروه  این  اما 
به  و  کرده  استخدام  تازه نفس  و  جدید  جنگ جوی  و 
فعالیت های تروریستی خویش ادامه دهد. نه تنها این، 
بلکه با وصف همه ی فشارهای نظامی و زیان های وارد 
آمده، این گروه توانسته است به صورت مستمر صفوف 
خویش را طوالنی ساخته، ساحات نفوذ خود را گسترش 
دهد و تعداد و قدرت تخریب عملیات هایش را انکشاف 
دهد. تکامل تدریجی اما مطمین چندین ساله داعش  
خراسان، با وجود فشارهای شدید نظامی، می رساند که 
گروه موصوف توانایی بقا و توسعه در آینده را نیز داشته 
و به احتمال قوی هم چنان سیر تکاملی خویش را طی 

خواهد کرد.

داعش  خراسان و صلح میان دولت و طالبان: 
بیش از چهار دهه جنگ تبعات منفی زیاد باالی جامعه 
افغانی از خود به جا مانده که همه زمینه تداوم جنگ 
افراط گرایی  ترویج  می سازند.  تسهیل  را  خشونت  و 
جرایم  بی سوادی،  نظم ستیزی،  فرهنگ  مذهبی، 
اقتصاد جرمی، خصومت های شخصی و  سازمان یافته، 
غیره همه محصول جنگ بوده که هم زمان شرایط ادامه 
جنگ و خشونت را بیش از پیش فراهم می سازد. پس 
جنگ جاری در افغانستان ابعاد و علل مختلف داشته 
که با امضای توافق نامه صلح میان دولت و طالبان از بین 
نخواهد رفت. به طور قطع می توان گفت که در صورت 
موفقیت مذاکرات صلح دولت و طالبان، تعداد زیادی از 
جنگ جویان طالبان، اعم از فرماندهان و صفوف، بنا بر 
دالیل ایدیولوژیک، منفعت خواهی مالی، مجبوریت های 
شغلی، خصومت های شخصی، ناهنجاری های روانی و 
غیره خواهان تداوم جنگ بوده و اسلحه شان را به زمین 
نخواهند گذاشت. در این صورت، این افراد ضرورت به 
یک مرجع دیگری دارند که جانشین تحریک طالبان 
رهبریت،  ایجاد  با  را  جنگیدن  زمینه  بتواند  و  شده 
سیستم سوق و اداره، تدارک لوجستیکی و مالی، انگیزه 
و غیره را برای شان فراهم سازد. داعش  خراسان تمام 
این موارد را به خوبی، حتا بهتر از طالبان فراهم کرده 
و این جنگ جویان را با آغوش باز خواهد پذیرفت. در 
حقیقت روند جذب افراد طالبان به داعش  خراسان از 
دو سال بدین  سو عماًل آغاز شده که در صورت موفقیت 
کار  این  با  شد.  خواهد  تسریع  به شدت  پروسه صلح 
طالب  با جنگ جویان  خراسان  داعش   تنها صفوف  نه 
تقویت شده، بلکه تحریک طالبان من حیث یگانه رقیب 

این گروه از میدان نبرد خارج خواهد شد. 

ایدیولوژی فراقومی داعش  خراسان:
بودن  اسالم گرا  وصف  با  که  طالبان  تحریک  برعکس 
اهداف  و  بوده  پشتون والی  سنن  از  متأثر  شدت  به 
جغرافیای  محدوده  بر  منوط  عموماً  سیاسی اش 
گروه  یک  کاماًل  خراسان  داعش   است،  افغانستان 
غیرقومی بوده و هدف منطقه  ای و حتا جهانی دارد. این 
گروه پیرو ایدیولوژی سلفی است که اساساً مشروعیت 

هر نوع هویت قبیله ای، قومی، ملی و حتا نژادی را میان 
امت اسالمی رد کرده و هدفش احیای خالفت واحد 
اسالمی در سراسر جهان است. از این رو، ایدیولوژی این 
گروه میان اقوام مختلف افغانستان و منطقه پیروان خود 
را دریافته است. این موضوع از یک  سو بستر گسترده 
سربازی گیری را برای داعش  خراسان آماده کرده و از 
جانب دیگر باعث جذب تعدادی از جوانان تحصیل کرده 
است.  گروه شده  این  به  ایده ی سلفیزم  به  باورمند  و 
متاسفانه بنا  بر دالیل مختلف، جذبه این ایدیولوژی در 
منطقه در حال رشد است که در تقویت داعش  خراسان 

نقش کلیدی دارد. 

در  دولتی  حاکمیت  بدون  ساحات  موجودیت 
منطقه: 

تروریستی،  گروه های  رشد  در  عمده  عناصر  از  یکی 
مناطقی است که باالی آن حاکمیت دولتی یا وجود 
نوع  این  در  ضعیف  باشد.  خیلی  یا  و  باشد  نداشته 
مناطق، گروه های تروریستی از خالی حاکمیت دولتی 
استفاده کرده و از اهالی، منابع و جغرافیای منطقه برای 
می کنند،  استفاده  تروریستی  فعالیت های  راه  اندازی 
باشند.  داشته  دولتی  نیروهای  از  ترس  این که  بدون 
متاسفانه نبود و یا ضعف حاکمیت دولتی در مناطق 
مختلف افغانستان و پاکستان به شدت محسوس بوده 
و به نظر نمی رسد که این معضل در آینده نزدیک حل 
گردد. سایر کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی-شرقی 
در حال حاضر با این مشکل مواجه نیستند و توانسته اند 
کنتر ل شدید را در قلمرو خود حفظ کنند. ولی این که 
ادامه یابد، پرسشی  این وضعیت تا چه وقت می تواند 
است قابل تأمل. در کنار عوامل دیگر، ضعف حاکمیت 
دولتی در منطقه زمینه رشد داعش  خراسان را تسهیل 

می کند.   

الحاق سایر گروه های تروریستی خارجی با داعش 
 خراسان:

تروریستی  گروپ   ۲۰ حدود  در  حاضر،  حال  در 
غیر افغانی، به شمول القاعده، داعش، تحریک اسالمی 
ترکستان شرقی، تحریک اسالمی اوزبیکستان، انصاراهلل، 
پاکستان، سپاه  جنداهلل، لشکر طیبه، تحریک طالبان 
در  غیره  و  جنگهوی  لشکر  البدر،  مجاهدین  صحابه، 
دارند.  فعالیت  پاکستان  و  افغانستان  مختلف  مناطق 
نبوده،  افغانستان  در  جنگ  گروه ها  این  اصلی  هدف 
افغانستان برای طرح و تطبیق  بلکه استفاده از خاک 
هند،  چین،  آسیای  میانه،  در  تروریستی  فعالیت های 
جهت،  همین  به  است.  امریکا  و  اروپا  حتا  و  روسیه 
تنگاتنگ  روابط  افغان  طالبان  با  گروه ها  این  اکثریت 
میان  صلح  هیاهوی  اما  داشته اند.  دوجانبه  همکاری 
طالبان و دولت افغانستان باعث شده است تا این گروه ها 
در مورد آینده روابط شان با طالبان مشوش گردیده و 
تعدادی از آن ها عماًل به داعش  خراسان بپیوندند. در 
صورت موفقیت مذاکرات صلح میان دولت و طالبان، 
این روند بدون شک تشدید و تسریع شده و اکثریت این 

گروه ها با داعش  خراسان ملحق خواهند شد. 

تداوم جنگ نیابتی و داعش  خراسان:
 این که افغانستان نقطه تقابل میان بعضی از قدرت های 
از  این کشورها  از  تعدادی  و  بوده  جهانی و منطقه  ای 
گروه های تروریستی برای پیش برد اهداف شان در یک 
است  امری  می کنند،  راهبردی  استفاده  نیابتی  جنگ 
علل  که  استراتژیکی  فضای  متأسفانه  آشکار .  و  هویدا 
و زمینه این جنگ نیابتی را فراهم ساخته است، تغییر 
نکرده و در آینده قابل پیش بینی هم چنان باقی خواهد 
ماند. پس، در صورت موفقیت پروسه صلح با طالبان، 
اهداف  پیش برد  برای  گروه  این  از  که  کشورهایی 
استخدام  صدد  در  می کنند،  استفاده  استراتژیک شان 
نایب دیگری برای این کار خواهند شد و داعش  خراسان 
تداوم  پس،  بود.  خواهد  کار  این  برای  گزینه  بهترین 
جنگ های نیابتی در افغانستان زمینه کمک کشورهای 
خارجی را به داعش  خراسان فراهم کرده و در رشد این 

گروه در آینده نقشی به سزا خواهد داشت.

نتیجه گیری: 
با استناد به دالیل فوق، می توان چنین نتیجه گرفت که 
حتا در صورت موفقیت پروسه صلح با طالبان، متاسفانه 
جنگ در افغانستان ختم نشده و به احتمال قوی داعش  
خراسان به شدت تقویت شده و به جنگ و ناامنی در 
افغانستان و منطقه ادامه خواهد داد. برعکس طالبان 
افغانستان اند، داعش  خراسان  بر جغرافیای  که مترکز 
آجندای منطقه ای و جهانی داشته، از ایدیولوژی خیلی 
دامن   را  فرقه  ای  کرده، خشونت های  پیروی  افراطی تر 
زده و از تاکتیک های تروریستی خیلی فجیع تر استفاده 
و  خطرناک تر  جنگ  جدید  فصل  بنابراین،  می کند. 
گسترده تر از فعلی خواهد بود که مبارزه موثر علیه آن 
مستلزم همکاری نزدیک، صادقانه و بلندمدت منطقه  ای 

و جهانی است.

صحابه و جیش محمد با داعش خراسان بیعت کردند. 
در والیات کنر، ننگرهار و نورستان جابه جا شده و از 
آن جا به تدریج به سمت شمال افغانستان راه یافتند. 
شمال  در  خراسان  داعش  جنگ جویان  رهبری 
با  بیعت  از  قبل  که  اوزبیکستانی  معاویه  را  افغانستان 
این گروه یکی از فرماندهان برجسته جنبش اسالمی 
نفوذ داعش   از  برعهده گرفت. هدف  بود،  اوزبیکستان 
خراسان به والیات شمالی افغانستان، نزدیک شدن به 
آسیای مرکزی، طرح و تطبیق عملیات های تروریستی 
در جمهوریت های آسیای مرکزی، چین و حتا روسیه 

است.
فرمانده  ده ها  رهبر،  چندین  گذشته،  سال  چند  طی 
در  داعش  خراسان  جنگ جوی  هزاران  و  برجسته 
عملیات های هوایی و زمینی نیروهای افغان و بین المللی 
کشته شده اند، اما این گروه نه تنها از بین نرفته، بلکه 
هر سال نسبت به سال قبل به لحاظ تعداد بزرگ تر، 
جغرافیایی  نفوذ  لحاظ  از  منسجم تر،  سازمانی  بعد  از 
امنیت  و  شده  فعال تر  اوپراتیفی  دید  از  و  گسترده تر 
افغانستان و منطقه را با تهدید جدی تری مواجه ساخته 
حمله  ده ها  گروه  این  گذشته،  سال  چند  طی  است. 
انفجاری، انتحاری و کامپلکس را در شهرهای مختلف 
افغانستان و تعدادی را هم در پاکستان انجام داده که 
صدها کشته و زخمی به جا مانده است. در حال حاضر، 
تعداد جنگ جویان داعش  خراسان چند هزار تخمین  
و شمال  در شرق  گروه  این  فعال  و حضور  زده شده 
به  پاکستان،  مختلف  نقاط  در  هم چنان  و  افغانستان 

شمول بلوچستان، مشاهده می شود. 

و  افغانستان  در  جنگ  آینده  داعش  خراسان، 
ناامنی منطقه  ای

در مورد قدرت بالقوه و بالفعل داعش خراسان، نوعیت 
تکاملی  سیر  و  منطقه  در  گروه  این  تهدید  سطح  و 
احتمالی آن در آینده، اختالف نظر وجود دارد. غربی ها 
اکثراً به این عقیده اند که داعش  خراسان در اثر ضربات 
دوام دار نیروهای امریکایی و افغان در چند سال گذشته 
به شدت ضعیف شده، توانایی اش در انجام عملیات های 
امنیت  علیه  جدی  تهدید  و  یافته  تقلیل  تروریستی 
افغانستان و منطقه نیست. برعکس، کشورهایی چون 
روسیه و چین همواره در مورد تهدید داعش  خراسان 
بر منطقه مبالغه کرده و حتا امریکا را به حمایت از این 
گروه متهم کرده اند. البته این اختالف نظرها مبتنی بر 
حقایق نبوده و اساس سیاسی دارد که از بحث ما در 

این مقاله بیرون است.
سطحی  نگاه  حتا  موضوع،  سیاسی  ابعاد  از  گذشته 
نمایان گر  نیز  خراسان  داعش   تکامل  روند  به  تحلیلی 
بقا، تکامل و فعالیت این گروه تروریستی در درازمدت 
سطح  ارزیابی  ملی،  امنیت  تخصصی  رشته  در  است. 
تهدید گروه های تروریستی عموماً با بررسی دو عنصر 
و  از »نیات«  این عناصر عبارت  آغاز می شود.  اساسی 
»توانایی« های گروه مورد نظر در ایجاد خشونت و انجام 
زمانی  گروه  یک  می باشند.  تروریستی  عملیات های 
تهدید محسوب می شود که هم نیت و هم توانایی بروز 
خشونت را داشته باشد. اگر گروه مورد نظر یا نیت یا 
توانایی و یا هم هر دوی این خصوصیت ها را برای ایجاد 
خشونت و انجام عملیات های تروریستی نداشته باشد، 

داعش  خراسان:

فصل جدید ناامنی ها 
در افغانستان و منطقه
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شهرهای  ساکنان  زنده گی  شرایط  طبیعی،  خطرات 
جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. فزونی 
بالها و خسارات مالی و جانی آن ها، پژوهش هایی با 
موضوع تاب آوری را در مطالعه شهری الزام آور ساخته 
ادبیات  به سرعت در  تاب آوری  و در پی آن، مفهوم 
این  تاب آوری،  است.  گشوده  جای  شهری  پایداری 
روزها به دغدغه ی مهمی برای شهرها بدل شده است، 
در  خصوصاً  آن  به  پرداختن  و  توجه  که  طوری  به 
شهرهای بالخیز مورد اهمیت است. با وجود اهمیت 
این موضوع اما مدیریت شهری در پرداختن به آن ها 
حوادث  وقوع  هنگام  در  بعضاً  و  است  بوده  ضعیف 
در  می شوند.  متحمل  را  بیش تری  خسارات  شهرها 
دورانی از شهرسازی به سر می بریم که کره زمین به 
قرار  انسانی  فعالیت های  تاثیر  تحت  فزاینده ای  طور 
مراکز  به  توسعه شهرنشینی، شهرها  با  است.  گرفته 
توجه بدل شده اند و تقاضا برای منابع طبیعی و توجه 
به تاثیرات محیطی جهانی آن ها افزایش یافته است. 
فعالیت های غیر علمی و بدون پشتوانه شهرسازی و 
برنامه ریزی شهری موجب افزایش فشار بر طبیعت و 
تضعیف تاب آوری آن شده است که اغلب پی آمد های 
مخربی برای شهرها و ساکنان آن در پی داشته است. 
با توجه به مواردی مثل طوفان ها و سیالب های اخیر 
زمین،  کره  شدن  گرم تر  جهان،  مختلف  نقاط  در 
انرژی،  هزینه های  افزایش  هم چنین  و  هوا  آلوده گی 
کاهش ذخیره آب و مواد غذایی نیاز فوری به فعالیت 
به همین دلیل  یافته است.  اثرگذار ضرورت  اقدام  و 
بسیاری از شهرها اقداماتی در زمینه احیای طبیعت 
می کنند.  حمایت  پایدار  فعالیت های  از  و  کرده اند 
عنوان  به  کابل  خصوص  به  افغانستان  شهرهای  در 
شهر  گنجایش  از  بیش تر  جمعیتی  با  که  پایتخت 
آلوده گی، کاهش ذخایر  باعث  روبه رو است که خود 
آب ها، و.... می شود، می تواند با طراحی و برنامه ریزی 

دقیق و صحیح، تاب آوری شهر کابل را باال ببرند.
پس نتیجه می توان گرفت به دلیل عواقب جبران ناپذیر 
و  اقتصادی  اجتماعی،  آسیب های  و  طبیعی  حوادث 
اهداف  پایداری می تواند  و  تاب آوری  زیست محیطی، 

اصلی شهرهای آینده باشد.

واژگان های کلیدی: مخاطرات طبیعی. تاب آوری 
شهری. پایداری شهری. بالیای شهری 

تاب آوری شهری
رویکردی پایدار در مواجه با بالیای طبیعی

بالیای شهری 
در سه دهه گذشته مشاهده شده است که بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته خصوصاً آن هایی که در آسیا 
روبه رشد  میزان  تاثیر  آن ها تحت  توسعه  دارند،  قرار 
این،  بر  عالوه  است.  شده  مواجه  مشکل  با  بالیا، 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته تحت تاثیر بالیای 
خاص خود به طور فزاینده ای در معرض آسیب پذیری 
قرار گرفتند. تنوع گونه های بالیا، محل بروز و تاثیرات 
آن، نشان از ضرورت توجه بیش تری به ابعاد مختلف 
دارد  آن  قرارگیری  معرض  در  و  آسیب پذیری  بالیا، 
استراتژیک کاهش  برنامه های  و  و تدوین سیاست ها 

خطرپذیری، بسیار اهمیت دارد.
به طور کلی بالیای شهری به صورت زیر دسته بندی 

می شود.
الف : بالیای طبیعی از شهری شدن: این گونه بالیا 
در ضمن دوره ای که نواحی مسکونی و زیرساخت های 

شهری توسعه و گسترش می یابند، رخ می دهند.
ب : بالیای طبیعی شهری نما: بالیایی هستند که در 
زیرساخت های  اما  ست،  کم  انسانی  خسارات  آن ها 
گاز(  برق،  )آب،  حیاتی  ویژه سیستم های  به  شهری 

خسارت می بینند.
ج : بالیای طبیعی شهری: بالهایی هستند که خسارات 
حد  از  بیش  تمرکز  دلیل  به  گسترده  طور  به  آن ها 
جمعیت و هم چنین تمرکز بیش از حد فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی زیاد است. در افغانستان به دلیل 
اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های  جمعیت،  تمرکز 

بیش تر بالیای طبیعی شهری رخ می دهد.
این نوع بالیا، در مرکز یک ناحیه شهری رخ می دهد 
شدن  شهری  از  ناشی  طبیعی  بالیای  که  حالی  در 

خارج از یک ناحیه شهری رخ می دهند.

تاب آوری
از منظر علمی تاب آوری شهری به مجموعه ی اقداماتی 

و...  خانواده  فرد،  جامعه،  سیستم  که  می شود  گفته 
بتواند چالش ها و تنش های حاصل بر سیستم را مهار 
و یا مدیریت کنند و ضمن جلوگیری از ضرر و زیان 
حداکثری، آن را به حداقل ممکن کاهش دهند. در 
این فرایند ترمیم، بازسازی و باززنده سازی آن چه که 

تحت تاثیر قرار گرفته الزامی است.

رابطه تاب آوری با توسعه پایدار
بلکه یک  نیست  پایدار  توسعه  با  تضاد  تاب آوری در 
گفته  به  دارد.  وجود  آن ها  میان  منطقی  مشارکت 
برخی از متخصصان از جمله )یومن(. توسعه ی پایدار 
به آینده بر اساس تجربیات منابع موجود و گذشته 
پیش بینی  آینده ای  تاب آوری،  حالی که  در  می نگرد 
نشده را در نظر می گیرد و خودش را برای جهانی در 

حال تحول مداوم و حوادث احتمالی، آماده می کند.

چند عامل برای تاب آوری بیش تر شهرها 
را  شهر  می تواند  که  منافذی  و  مجاری  شناسایی 

آسیب پذیر کند و از تاب آوری بیندازد:
ما باید به سمتی حرکت کنیم تا مجاری و منافذی 
که می تواند شهر را در برابر بالیای طبیعی آسیب پذیر 
می کند شناسایی  کاهش  را  آن  تاب آوری  و  می کند 

کنیم.
طراحی منعطف شبکه های زیرساخت و شریان حیاتی 

از عوامل تاب آوری
تا در صورت  باید طوری طراحی شوند  زیرساخت ها 
از  دیگر  بخش های  آن ها،  از  بخشی  دیدن  آسیب 
حرکت باز نمانند و انعطاف الزم را در بالیای طبیعی 

داشته باشند.

اهمیت طراحی ورودی و خروجی های اضطراری 
برای مواقع بحران:

در زمان حادثه برای این که تلفات به حداقل برسد، 

اضطراری  خروجی های  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 
می بینیم  ساختمان ها  در  شود.  قطع  نباید  که  است 
که پله فرار دارند اما درب های آنان قفل است و یا در 

مسیر آن ها لوازم قرار داده اند و راه بسته است.

طراحی چند منظوره فضا و قابلیت مرمت پذیری 
سریع برای ایجاد تاب آوری : 

همیشه باید در طراحی های شهری به طراحی چند 
منظوره فضا در راستای تاب آوری توجه کنیم. امروزه 
کاربری خاص  یک  به  بنا، مختص  هر  دیگر ساخت 
نیست و طراحی ها باید چندمنظوره انجام شود یعنی 
همان  آن  کاربرد  یک  شود،  طراحی  استادیومی  اگر 
استادیوم است و کاربرد دیگر آن باید به گونه ای باشد 
که در شرایط بحران به عنوان اسکان اضطراری قابل 

استفاده باشد.

تاب آوری شهرهای افغانستان 
اکثر شهرهای افغانستان که دارای اقلیمی کوهستانی 
بارانی و وجود کوه های بی شمار، است  با آب وهوایی 
در فصول بارنده گی باعث جاری شدن روان آب ها از 
ارتفاعات شده که موجب بروز سیل در بیش تر نقاط 

کشور می شود.
روش های بسیار ساده ای برای کاهش خسارات ناشی از 
سیل وجود دارد، مثل ایجاد آب بندها در مسیر سیل، 
رودخانه ها،  بستر  آزادسازی  گیاهی،  پوشش  احیای 
می توانند  که  و...  خاک  فرسایش  از  جلوگیری 
خسارت ها را به حداقل برسانند. اما ضعف مدیریتی 
و ناکارآمدی مسووالن مربوطه در کشور ما باعث بروز 
که  می شود  )پروان(  سیل  حادثه  مانند  تلخ  حوادث 
باعث از بین رفتن تعداد زیادی از هم وطنان عزیزمان 
می شود و نیز خسارات مالی سنگینی به جا می گذارد 
که دولت افغانستان به هیچ عنوان قادر به جبران آن 

نخواهد بود.

در نزدیک به دو دهه گذشته، شاهد حضور ده ها هزار 
سرباز از سراسر جهان در افغانستان بودیم که با شعار 
حمایت از دموکراسی و ارزش های حقوق بشری به این جا 
آمده بودند. حدود بیست سال پیش آن ها فردای بهتر 
را به شهروندان افغانستان نوید می دادند. مردم درمانده 
سیاه  حاکمیت  و  خون ریزی  و  جنگ  از  که  افغانستان 
طالبان خسته بودند، این شعارها را باور کردند و همراه 
و همگام با آن ها سعی کردند خود نیز در ساختن فردای 

بهتر برای خود و کشور شان سهم بگیرند. 
نمی توان منکر شد که حضور و حمایت جامعه جهانی در 
افغانستان در هژده سال گذشته، تاثیرات قابل مالحظه ای 
به هژده سال گذشته  اجمالی  نگاهی  اگر  داشته است. 
بیندازیم، نمی توانیم تغییرات جدی در برخی عرصه ها از 
جمله زنده گی زنان را نادیده بگیریم. در این هژده سال 
در بعضی از عرصه ها راه طوالنی را طی کرده ایم. حد اقل 
و  اجتماعی  توسعه  مانع  که  باورهایی  کالن شهرها،  در 
پیش رفت جامعه به خصوص پیش رفت زنان بوده، فرو 
ارزش هایی چون تساوی حقوقی زن و مرد،  ریختند و 
مردم ساالری، آزادی بیان و آزادی رسانه ها در جامعه جا 
باز کرده و در بسیاری زمینه ها راه برای رشد و پیش رفت 
اجتماعی هموار شده است. هم چنان یگانه شرط ضروری 
مشارکت  یعنی  نوین  ارزش های  حفظ  و  خلق  برای 
شهروندان در راستای استحکام پیوندهای اجتماعی و در 
نهایت شکل گیری نوعی اخالق جدید، به مرحله کمال 

رسیده است. 
اگر نگاه مان صرفاً سیاسی نباشد و فقط به شکاف های 
قومی و سمتی که سیاست مداران به آن دامن می زنند 
نگاه و قضاوت نکنیم، در بسیاری عرصه ها شاهد هم گرایی 
و هم صدایی میان مردم افغانستان بوده ایم. همه باهم در 
کردیم،  دادخواهی  و  گریستیم  تبسم  و  فرخنده  مرگ 
برای قربانیان ننگرهار، کند ز، غزنی و کابل در کنار هم 
سوگواری کردیم، همه باهم برای نیروهای امنیتی خون 

اهدا کردیم و در تراژدی های کالن ملی مانند حادثه اخیر 
پروان دست به دست هم دادیم.  

محصول حضور هژده ساله جامعه جهانی و تالش های 
همکاری  نبود  در  شک  بدون  که  افغانستان  مردم 
بین المللی تقریباً ناممکن بود، نسلی است که از هرلحاظ 
ارزش های  است.  متفاوت  خود  از  قبل  نسل های  با 
جهان شمول دارد، با تکنولوژی و علوم معاصر آشنا است، 
فردیت خود و دیگران را به رسمیت می شناسد و برای 
مجهز  امروزی  و  مدرن  ابزار  با  موثریت  و  تاثیرگذاری 
است، نسبت به سرنوشت خود حساس است و کنش و 
واکنش مخصوص به خود را دارد؛ نسلی که اعتراض های 
افغانستان را به نام خود کرد ه است.  بی بدیل در تاریخ 
گفت  می توان  و  است  افغانستان  آینده  امید  که  نسلی 
که ماندگارترین و موثرترین تغییری که در هژده سال 
گذشته اتفاق افتاده، رشد و به ثمر رسیدن همین نسل 

است. 
این نسل شاید برای طالبان، امریکایی ها و رهبران سنتی 
برای  اما شجاعت خوبی  نباشد،  هنوز جدی  افغانستان 
مواجهه با نیروهای عقب گرا و دگم اندیش مانند طالبان 
و  باشد  گذشته  از  متفاوت  می خواهد  که  نسلی  دار د. 
و  افغانستان  زنده گی کند. نسلی که  می خواهد درست 
آینده و آبادی آن را با هیچ چیزی قابل معامله نمی  داند. 
نسلی ماجراجو که فقط ارزش هایش برایش خط قرمز 
به سیر کردن شکم خود بسنده  است. نسلی که فقط 
نمی کند و سهیم بودن در تعیین سرنوشت خود را فرض 
می داند. نسلی که از تجربیات تلخ گذشته درس عبرت 
گذشته  به  بازگشت  به  حاضر  وجهه  هیچ  به  و  گرفته 

نیست. 
نسلی که در سایه قانون اساسی، پارلمان، نظام هرچند 
نیمه دموکراتیک که هرچند آرمانی نبوده، اما به هرحال 
وجود داشته، رشد کرده و به بلوغ فکری رسیده است. 
نسلی آگاه و واقف بر اوضاع جهان و منطقه، پرسش گر 
و حساس. این نسل هجوم شوروی و جنگ های ناشی از 
آن و هم چنین جنگ های داخلی و دوران سیاه طالبان 

را در پس ذهن دارد و چشم اندازی برای خود و آینده 
افغانستان ترسیم کرده است. 

این نسل اما حاال نگران است، نگران آینده ی خود، کشور 
و ارزش هایش، نگران پشت کردن جهان به خود و نگران 
با  امریکا که هژده سال پیش  ادبیات و سیاست  تغییر 
شعارهای جذاب آمد و امارت اسالمی را در هم شکست ، 
اما حاال طالبان را مردمان وطن دوست می خواند، با آن ها 
به توافق می رسد و دار د برای بازگردانیدن شان با همان 

مفکوره های امارتی تالش می کند. 
حدود یک سال پیش وقتی زلمی خلی زاد به نماینده گی 
قابل  با طالبان شد،  به پیش برد صلح  امریکا موظف  از 
پیش بینی بود که این صلح چه بر سر افغانستان خواهد 
که  را  تروریستانی  بود  معلوم  اول  از  که  صلحی  آورد. 
افغانستانی  از  اعم  بی شماری  انسان های  خون  سال ها 
و امریکایی را ریخته بودند، اجازه می دهد تا وارد نظام 
سیاسی از نوع امارت اسالمی در جهت پمپاژ ارزش های 
نسلی،  نوین  شرایط  درنظرداشت  بدون  بنیادگرایانه 
چه  که  است  این جا  سوال  شوند.  اجتماعی  و  ارتباطی 
عواملی باعث می شود مال هبت اهلل، مال برادر و برادران 
برای  و  تبدیل شده  به متفکران قرن  امثالهم  و  حقانی 
دردهای کهنه جامعه ما نسخه بپیچند و با چاپ مقاالتی 
در روزنامه های معتبر امریکایی به جهان اطمینان بدهند، 
اما مردم افغانستان را از چاله ناامنی و بی ثباتی کنونی به 

چاه عمیق و سیاه استبداد طالبانی بیندازند؟ 
هژده سال  که  افغانستانی  زن  یک  عنوان  به  من  برای 
همکاری های  به  خوش بینی  و  امید  تمام  با  را  گذشته 
با  کردم،  سپری  آزاد  جهان  به  اعتماد  و  بین المللی 
مساله  این  امریکایی ها  صلح  از  هرمرحله  پیش رفت 
جز  چیزی  به  جهانی  ابرقدرت  این  که  می شود  روشن 
نمی اندیشد.  خود  جهانی  هژمونی  و  اقتصادی  منافع 
از  یک باره  به  و  چگونه  طالبان  که  نمی داند  کسی  چه 
مدارس دینی در نقاط دورافتاده پاکستان صاحب قدرت 
امارت تشکیل دادند و میلیون ها دالر را  نظامی شدند، 
می آوردند؟  دست  به  خود  جنگ  پیش برد  برای  روزانه 

برخی  و  عربستان سعودی  پاکستان،  مانند  کشورهایی 
کشورهای دیگر در همان سال ها این امارت سیاه را که 
نیمی از جمعیت افغانستان را از ابتدایی ترین حق شان 
محروم کرده بود ، به رسمیت شناختند و آن  را حمایت 
مالی می کردند. همین کشورها در منطقه ی ما دوستان 

استراتژیک امریکا هستند. 
افغانستان داد  بارها دولت مردان  در هژده سال گذشته 
می زدند که النه های تروریستان در پاکستان است، اما 
کوچک ترین فشار سیاسی بر پاکستان به دلیل حمایت 
از گروه های تروریستی آورده نشد. من شخصاً در یکی از 
جلسات با آقای خلیل زاد در سفارت امریکا شاهد بودم که 
وقتی خانم های حاضر در جلسه از او در مورد ارزش هایی 
چون دموکراسی و حقوق بشر پرسید، او با ناراحتی گفت 
خود تان از ارزش های تان دفاع کنید. آری، حرف خلیل زاد 
درست است. ما باید خود مان از ارزش های مان دفاع کنیم. 
می دانم این کار بسیار دشوار است، اما من به نسل جدید 
افغانستان ایمان دارم. این نسل به هر نحوی که باشد و 
به هر قیمتی که باشد، از ارزش های خود دفاع خواهد 
کرد؛ همان گونه که در تصویب قانون منع خشونت علیه 
با وجود  این سال ها  زنان عمل کرد؛ همان گونه که در 
ترس و تهدیدهای فراوان ده ها رسانه را فعال نگهداشت؛ 
همان گونه که زنان با وجود فشارهای متواتر کالس های 
درس، استیژ موسیقی و دفاتر کار را ترک نکردند. آری، 

این نسل از ارزش های خود دفاع خواهد کرد. 
بین االفغانی رسماً شروع شده است،  حاال که مذاکرات 
تفاوت  به  گذاشتن  احترام  با  که  دارد  نیاز  نسل جدید 
دیدگاه های سیاسی که دارند، در صف واحدی برای دفاع 
از ارزش های خود بایستد و جریان گفت وگو و مذاکرات 
را لحظه به لحظه و قدم به قدم نظارت کرده و گزارش 
بخواهد و هیات مذاکره کننده دولت را زیر ذره بین قرار 
دهد، تا آن ها احساس نکنند که می توانند هرمعامله ای را 
انجام دهند. اعضای هیات مذاکره کننده باید بدانند که 
ماموریت آن ها نماینده گی تمام و کمال از نسلی است 
که به حقوق بشر، آزادی بیان، تساوی حقوق زن و مرد و 
حقوق شهروندی باور دارد. آن ها باید بدانند که سربازان 
تروریستان جان خود  با  مقابله  ارتش که در  و  پولیس 
را فدا کرده اند و هم چنان ایستاده گی می کنند، جوانان 
هستند؛ جوانانی که اگر به امارت اسالمی و عقب گرد تن 

می دادند، هرگز در صفوف اردو و پولیس نمی ایستادند.

ضرورت نظارت فعال 
از روند مذاکرات



بادغیس
مشارکت سیاسی معنادار در حکومت ندارد

والیت بادغیس از دیر زمان بدین سو نقش تعیین کننده 
و سازنده در تمام تحرکات اجتماعی-سیاسی، انقالبات 
بزرگ  پروسه های  و  آزادی بخش  جنبش های  مردمی، 
دیار  این  مردم  و حماسه آفرینی های  است  داشته  ملی 
است.  رسیده  اثبات  به  تاریخی  مقاطع  از  بسیاری  در 
چنان که در تغییر حکومت، برقراری نظام نوین، تدویر 
انتخابات پی درپی  لویه جرگه ی قانون اساسی، برگزاری 
ریاست جمهوری، دفاع از تمامیت ارضی، حفظ استقالل، 
تحکیم قانون، حراست و حمایت از جمهوریت می توان 
صورت  به  را  بادغیس  والیت  مردم  نقش آفرینی های 

واقع گرایانه به خوبی درک و مشاهده کرد.
با قبول قربانی های زیاد  مردم محروم والیت بادغیس، 
قاطع شان  حمایت  انتخاباتی،  مختلف  دوره های  در 
ناامنی  اوج  در  و  کردند  اعالم  انتخابات  پروسه ی  از  را 
و فقر با مشارکت شان در انتخابات، رأی گسترده ای را 
بیرونی  و  درونی  و هنجارهای  فرآیندها  تغییر  امید  به 
اما  کردند،  واریز  رأی  صندوق های  در  نظام  به  وابسته 
این که  نه  ایثار شده،  آرای  برابر  از تحوالت متوقع در 
از  پس  والیت  این  معنا،  تمام  به  بل  نگردید،  خبری 
انتخابات به دست فراموشی سپرده شد و می توان این به 
فراموشی سپرده شدن را در دوره ی طویل المدت حکومت 
آقای کرزی، تداوم آن در تشکیل حکومت وحدت ملی و 

حکومت کنونی به وضاحت مشاهده کرد.
باالی  میزان  داشتن  با  بادغیس  والیت  گرچه 
رأی دهنده گان در تشکیل و تغییر حکومت و به قدرت 
اما در تشکیالت  افراد نقش تعیین کننده دارد  رسیدن 
و  نیست  برخوردار  مناسبی  از جایگاه  و ساختار دولت 
کالن  تصمیم گیری های  در  توجهی  قابل  مشارکت 
نقش  نیز  قدرت  توازن  و  تقسیم  در  و  ندارد  کشوری 

مهمی ایفا نمی کند.
در  بودن  سهیم  و  اقتدار  نظر  نقطه  از  بادغیس  والیت 
از  و  ندارد  اساسی  جایگاه  امروزه  کشور  کالن  قدرت 
بسیاری والیات دیگر کشور که در ساختار و تشکیالت 
دولت، افراد و کارگزاران عالی دارد، عقب افتاده است، 

فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
نمایشگاه سه روزه از نشریه های 
چاپی افغانستان را دیروز شنبه، 
کرد.  افتتاح  سنبله،  پانزدهم 
جریده ها،  نمایشگاه  این  در 
گاه نامه ها  و  روزنامه ها  ماه نامه ها، 
به  بعد،  به  امان اهلل  شاه  دوره  از 
دوره  فرهنگی  کارکردهای  با  نو  نسل  آشنایی  منظور 
در  است.  شده  گذاشته  نمایش  به  تجدد گرا«،  »شاه 
کنار این، وزارت اطالعات و فرهنگ از مجموع مقاالِت 
رونمایی  نیز  خان  امان اهلل  شاه  فرهنگی  کارکردهای 
این مجموعه مقاالت که در یک کتاب تحت  کرد. در 
عنوان »ما و نوگرایی« چاپ شده ، کوشیده شده است تا 
اندیشه های فرهنگی شاه  امان اهلل خان بازتاب داده شود. 
نمایشگاه  نخستین  دیروز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
این  در  کرد.  فتتاح  ا  کابل  در  را  افغانستان  مطبوعات 
روزنامه  سالگرد  یک صدمین  از  این که  ضمن  نمایشگا 
نشریه های  شد،   تجلیل  هرات  چاپ  اسالم«  »اتفاق 
چاپی افغانستان شامل  جریده ها، روزنامه ها،  هفته نامه ها، 
گاه نامه ها و ماه نامه ها از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ 
برای سه روز به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه 
در باغ بابر برگزار شده و قرار است تا دو روز دیگر به روی 
از برگزاری  باشد. مسووالن هدف  باز  شهروندان کشور 
این نمایشگاه را آشنایی جوانان با اندیشه ها و تفکرات 
صد سال گذشته می دانند. به باور برگزار کننده گان این 
ادامه خشونت ها  نمایشگاه، نسل جوان کشور به دلیل 
قدیم  نسل  اندیشه های  با  آشنایی چندانی  و جنگ ها، 
نمایشگاه ها می تواند  برگزاری چنین  رو  این  از  ندارند، 
ویژه  به  و  نو  نسل  برای  را  تحقیق  و  آشنایی  زمینه 

نویسنده گان کشور مهیا کند. 

 

دیگر  درجه سوم  والیات  سایر  اندازه ی  به  دست کم  یا 
افراد مقتدر، دیپلمات، صاحب منصب  باال  در رده های 
و بلند رتبه ندارد، در حدی که همین اکنون در تمام 
تشکیالت و ساختار نظام حتا یک وزیر، معین وزارت، 
و... متعلق به  سفیر، والی، معاون والی، رییس عمومی 
این والیت یافت نمی شود و در حوزه ی تشکیالت نظامی 
نیز افراد وابسته به این والیت در رده های باالیی چون 
قوماندان امنیه، آمر امنیت و رییس امنیت ملی وجود 
ندارد و با کمی ژرف نگری درخواهید یافت که بادغیس 
جنرال  یک  حتا  کشور  کل  در  که  والیتی هست  تنها 
از شکل گیری نظام  نظامی هم در تمام سال های پس 
در حالی که  ندارد؛  نیز  اکنون  و همین  نداشته  جدید 
سایر  کوچک  ولسوالی های  از  بسیاری  می شود  دیده 
والیات که در مقام مقایسه با والیت بادغیس از حیث 
ده ها  می آورند،  کم  انسانی  متخصص  نیروی  و  نفوس 
جنرال جوان چندستاره در سمت های بلند نظامی کشور 
در حد وزیر و رییس عمومی امنیت ملی دارند که این 
کشور  اتباع  تبعیض  بدون  مشارکت  اصل  خالف  خود 
متوازن  انکشاف  و  دولتی  موقف های  از  برخورداری  در 
همین  اثر  در  و  است  کشور  اساسی  قانون  در  مندرج 
اداری،  ورزیده ی  کادرهای  سیاسی  مشارکت  فقدان 
سیاسی، نظامی، اقتصادی و طبی این والیت در اداره ی 
حکومت مرکزی و محلی و عدم توجه سران حکومت 
مرکزی به خواست ها، نیازها و اولویت های حیاتی مردم، 
اوایل شکل گیری نظام نوین مبتنی  از  والیت بادغیس 
یک  حامل  کنونی  حکومت  تشکیل  تا  دموکراسی  بر 
سری از چالش ها و مشکالت به خصوص خود می باشد 
و دوره های پی درپی می گذرد که مردم از اساسی ترین 
نیازها و امکانات رفاهی بی بهره اند، گرچه در تمام این 
سال های محرومیت، انزوا و حرمان، شهروندان در این 
والیت، طرح دست یابی به امکانات آسایشی )آب، امنیت 
و سرک(، رفاه اقتصادی )اشتغال زایی، درآمدزایی و کار(، 
ملی  اقتدار  در  بودن  سهیم  عدالت خواهی،  مؤلفه های 
)داشتن وزیر، معین وزیر، سفیر، دیپلمات، والی، معاون 

محمدطاهر زهیر،  سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ، 
افغانستان  در  این که  علی رغم  گفت  نمایشگاه  این  در 
رسانه های  بوده/ است،  حاکم  جنگ  و  خشونت  فضای 
چاپی توانسته اند گام به گام با مردم افغانستان به پیش 
حرکت کنند. او تمامی دست آوردها در زمینه رسانه های 
چاپی را محصول کارکردهای شاه  امان اهلل خان دانست. او 
گفت، شاه امان اهلل به عنوان یک چهره »نوگرا« توانست 
که پس از اعالم استقالل، بزرگ ترین تحول فرهنگی را 

در افغانستان روی دست گیرد. 
افغانستان  زهیر تصریح کرد، در صورتی که مطبوعات 
براساس تحوالت فرهنگی دوره »شاه تجدد گرا« به پیش 
می رفتند،  امروز رسانه های کشور در وضعیت بهتری به 
سر می بردند. وی افزود که در آن زمان، رسانه های چاپی 
افغانستان به عنوان نسخه »تحول بخش و روشن گرایانه« 
افغانستان  طرف  چهار  و  تزاری  روسیه  نگرانی  موجب 
آن گونه  سال  یک صد  طول  »در  گفت:  او  بود.  شده 
که  فراوانی  ناامنی های  دلیل  به  است،   بوده  الزم  که 
افغانستان شاهد آن بوده، رشد الزم و جایگاه و منزلت 
الزم مطبوعاتی و فرهنگی خود را به دست نیاوردیم. در 
مقایسه به صد سال پیش که کار رسانه های چاپی در 
افغانستان آغاز شد،  هنوز مشکالت زیادی را داریم که 

باید این کاستی ها رفع شود.«
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست  دیگر،  سوی  از 
خاطر نشان کرد که وضعیت فعلی،  محصول جنگ های 
چند دهه  ی اخیر است. به باور او، رسانه های چاپی به 
دلیل »جنگ های فرهنگی« که در کشور جریان داشته، 
رشدن آن چنانی نکرده است. او گفت که جنگ جاری 
او  بیان  در کشور،  ماهیت فرهنگی دارد. هرچند طبق 
این جنگ بعد سیاسی هم دارد، اما قبل از آن که سیاسی 
باشد،  یک جنگ فرهنگی است و در طول چهل سال 
گذشته،  مشخص شده که برنده شدن در این جنگ به 

جز از مجرای فرهنگی، راه دیگر ندارد.
مقاالت  مجموع  به  ادامه سخنانش  در  زهیر  هم چنان، 

والی، قوماندان امنیه و رییس امنیت ملی( و مشارکت در 
تصمیم گیری های کالن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را 
به گونه های مختلف مطرح، دادخواهی و ارایه کرده اند اما 
با نگاهی عمیق پس از سال ها تجربه، احساس و درک 
این  اجباری  انزوای  و  می شود که هنوز هم محرومیت 
والیت بی داد می کند و به شکل عمده در تمام سطوح 
گذشته  چالش های  و  دارد  وجود  گسترده  مشکالت 
وضعیت  هم چنان  است.  شده  تقویت  پیش  از  بیش تر 
از جریان های روشن  حاکم در فضای سیاسی حکایت 
مرکزی  حکومت  کم عالقه گی  و  بی توجهی  بی مهری، 
نسبت به این والیت و مردم این والیت دارد که بیش تر 
از هر زمان دیگری در شرایط کنونی روی اذهان عمومی 
تاثیر مستقیم گذاشته و عموم مردم را وادار به اعتراضات 
تعطیل  موجب  نتیجه  در  که  است  کرده  مدنی  شدید 
مقام  دروازه ی  بستن  بادغیس،  محلی  اداره ی حکومت 
مقام  معاون  اخراج  جدیدالتقرر،  والی  رخصت  والیت، 
مختلف  نقاط  در  تحصن  خیمه های  برپایی  و  والیت 
شهر قلعه نو از سوی نماینده گان مردم، جامعه ی مدنی، 
جامعه ی روحانیت، زنان و فعاالن حقوق بشری گردیده 
رهبران  می رسد  نظر  به  که  ست  حالی  در  این  است. 
و  بادغیس  مردم  خواسته های  به  توجه  بدون  سیاسی 
وابسته گی های سیاسی شان  آن،  ناگوار  عواقب  بی درک 
را در قبال والیات دیگر به وسیله اعطای سهم مشخص 
اثرگذار  اجتماعی  و ذهنیت های  اعالم کرده  کابینه  در 
بر مدیریت کالن کشور و نقش تعیین کننده و اساسی 
از هر  را بیش تر  بزرگ سیاسی  این والیت در تصامیم 
بر حجم  نیز  این خود  نادیده گرفته اند که  زمان دیگر 
سایر نگرانی های اجتماعی در حد بسیار باالیی افزوده 
است تا جایی که همین اکنون والیت بادغیس در اثر 
فقدان حکومت کارای محلی و نبود برنامه ی قابل تعمیل 
امنیتی - نظامی در خصوص کاهش ناامنی، خشونت و 
جنگ از سوی سکان داران نظامی اداره ی محلی در لبه ی 
ناامن کشور به حساب  از جمله والیات  پرتگاه است و 
قلمرو  مابقی حدود  نو،  قلعه  مرکز شهر،  و جز  می آید 

»ما و نوگرایی« اشاره کرد و گفت که وزارت اطالعات 
استقالل  سالگرد  یک صدومین  مناسبت  به  فرهنگ  و 
افغانستان یک فراخوان مقاله نویسی را زیر عنوان ما و 
نویسنده گان  از  او گفت که شماری  بود.  داده  نوگرایی 

ولسوالی  از  و  تا جوند  باالمرغاب  ولسوالی  از  حاکمیت 
قادس تا مقر و آب کمری در معرض تهدیدات جدی و 
محاصره ی تنگ مخالفان مسلح دولت جمهوری اسالمی 
منظور  به  بار  هر  آن،  بر  افزون  و  دارد  قرار  افغانستان 
خلق رعب و وحشت، اخاذی و ترور، واهمه ی حمالت 
و  طرح  بادغیس   - هرات  شاهراه  در  را  هراس انگیزی 
تطبیق می کنند تا این شاهراه بزرگ را به روی عابران آن 
ببندند و مانع عبور و مرور کاروان ها و محموله های بزرگ 
آذوقه، به هدف ایجاد مشکل به مردم شهر در خصوص 
با این حال، مردم والیت  تدارک نیازهای اولیه گردند. 
بی توجهی  و  ناامنی  فقر،  محرومیت،  اوج  در  بادغیس 
حکومت مرکزی، یک جا در کنار دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان قویاً در برابر تروریسم مبارزه کرده اند و روزانه 
ده ها جوان دلیرشان را به خاطر حراست از نظام حاکم، 
حمایت از جمهوریت و حفظ دست آوردهای دو دهه ی 
تراژیدی  این  علی رغم  و  قربانی می دهند  دولت  پسین 
بادغیس  والیت  مردم  انزوا؛  و  فقر  محرومیت،  تلخ، 
جایگاه مهم و مشخص در نظام دولت جمهوری اسالمی 
به وضوح مشاهده می گردد که در  و  ندارند  افغانستان 
ُکل حکومت، حتا یک نفر از بادغیسی ها در رده های باال 
احراز سمت نکرده است و این رویکرد، نسبتاً متعارض 
و تبعیض آمیز در طول این سال های حرمان و فطور در 
جریان بوده و تا کنون نیز استمرار و تداوم یافته است. 
این مسایل موجب عقب مانی و انزوای این والیت و تغییر 
ذهنیت و افکار عمومی نسبت به حکومت مرکزی شده 
است. همه به نوعی، گویا از شرایط نامطلوب جاری در 
والیت بادغیس به ستوه آمده اند و به طور نگران کننده 
مردم از این تبعیض، محرومیت، حرمان و انزوای سیاسی 
طاقت فرسا رنج می برند. مسلماً اگر دولت به خواسته های 
مردم والیت بادغیس که همانا مشارکت سیاسی معنادار 
اداری،  علمی،  کادرهای  ساختن  سهیم  و  حکومت  در 
بادغیس در سمت های کالن  ورزیده ی  نظامی و طبی 
سیاسی، نظامی و اداری مختلف در حکومت مرکزی و 
محلی می باشد، رسیده گی جدی نکند، دامنه اعتراضات 
حق طلبانه و عدالت خواهانه ی مردم بادغیس گسترده تر 
می شود، که این امر در مقابل بی توجهی و سکوت دولت 
در برابر خواست های مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر و غیر 

قابل انکار است.

کشور مقاله های شان را در مورد اندیشه های سیاسی و 
از  مقاله ها  این  و  نوشته اند  خان  امان اهلل  شاه  فرهنگی 
سوی وزارت اطالعات و فرهنگ در یک کتاب به چاپ 

رسیده است. 
کابل،  دانشگاه  استاد  رفعت،   احمدضیا  حال  همین  در 
خان  امان اهلل  شاه  دوره  فرهنگی  وضعیت  به  اشاره  با 
گفت که تاهنوز به یک نکته ظریف دقت نشده و آن 
این است که واکنش های روحانیون در برابر برنامه های 
هم  یا  و  بوده  سیاسی  خان  امان اهلل  شاه  تجددخواهی 
امان اهلل  شاه   سیاسی  حرکت های  که  گفت  او  مذهبی. 
خان و اقدامات تحریک آمیز که در برابر انگلیسی ها انجام 
داده بود،  به ضرر خودش تمام شد و این مسأله باعث شد 
تا انگلیسی ها از ابزارهای مختلف برای تضعیف امان اهلل 
خان کار گیرند و روحانیون را در برابر وی تحریک کنند. 
رفعت تأکید کرد که روحانیون آن دوره، در واقع مخالف 

روند نوآوری بودند. 
وضعیت  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این  دیگر  از سوی 
هم  که  کرد  خاطرنشان  افغانستان  در  روزنامه نگاری 
این  و  است  غیرحرفه ای  دولتی  روزنامه های  اکنون 
مسوولیت وزارت اطالعات و فرهنگ است تا وضعیت این 

روزنامه ها را تغییر داده و تقویت کند. 
در عین حال، عزیزاهلل آرال، یک تن از فرهنگیان کشور، 
گفت محتوایی که در روزنامه های صدسال پیش بود و در 
روزنامه ها به چاپ می رسید، هم اکنون در روزنامه های 
دولتی و خصوصی دیده نمی شود. او خاطر نشان کرد که 
اگر امروز میراث دوره امانی به عنوان یک مکتب به نسل 
نو رسانیده نشود، احتمال دارد که با همین ندامت که 

اکنون مردم ما دارد، آن ها هم داشته باشند. 
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  همه،  این  با 
کارکرد  از  مطبوعات  سالگرد  یک صدو پنجاهمین 
کرد.  تقدیر  آزادی«  »لوح  اعطای  با  چاپی،  رسانه های 
گفتنی است که در حال حاضر ده ها نشریه چاپی دولتی 

و خصوصی در کشور فعالیت دارند.
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»ما و نوگرایی«؛

کلکسیون 15۰ ساله مطبوعات کشور 
به نمایش گذاشته شد

سیدمحمود فهیم انتظار، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه

عبداالحمد حسینی 

محمدطاهر زهیر،  سرپرست وزارت اطالعات 
و فرهنگ، در این نمایشگاه گفت علی رغم 

این که در افغانستان فضای خشونت و 
جنگ حاکم بوده/ است، رسانه های چاپی 

توانسته اند گام به گام با مردم افغانستان به 
پیش حرکت کنند.

والیت بادغیس با داشتن میزان باالی رأی دهنده گان در تشکیل و تغییر حکومت و 
به قدرت رسیدن افراد نقش تعیین کننده دارد اما در تشکیالت و ساختار دولت از 
جایگاه مناسبی برخوردار نیست و مشارکت قابل توجهی در تصمیم گیری های کالن 
کشوری ندارد و در تقسیم و توازن قدرت نیز نقش مهمی ایفا نمی کند.
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کیوان شکوری

تاریخچه انتخابات در ایالت آالبامای امریکا
در جنوب شرقی  مونتگمری  مرکزیت شهر  به  آالباما  ایالت 
امریکا قرار دارد که به تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۸۱۹ به عنوان 
این  پیوست.  امریکا  ایاالت متحده  به  ایالت  بیست و دومین 
کنفدراسیون  عضو  امریکا  داخلی  جنگ  طول  در  ایالت 
 Confederate States of( امریکا  کشورهای 
شد.  تشکیل  شورشی  ایالت   ۱۱ از  که  بود   )America
طبق آخرین سرشماری جمعیت این ایالت ۴.۹۰۳.۱۸۵ تن 
از ۶۵.۳ درصد سفیدپوست، ۲۶.۸  آن  ترکیب جمعیتی  و 
درصد سیاه پوست، ۴.۶ درصد اسپانیولی زبان یا التین تبار ، 
۱.۵ درصد )Asian( آسیای شرقی، ۰.۷ درصد سرخ پوست 
و بومیان آالسکا، ۰.۱ درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر 
اقیانوس آرام و ۱.۸ درصد نژادهای دیگر تشکیل شده است.

ایاالت  به  ایالت  یک  عنوان  به  آالباما  که   ۱۸۱۹ سال  از 
دوره   ۵۰  )۲۰۲۰ )آگست  تاکنون  پیوست  امریکا  متحده 
انتخابات ریاست جمهوری در کشور امریکا برگزار شده که 
آالباما  به غیر از یک دوره که به علت وقوع جنگ داخلی 
انتخابات شرکت نکرد، در  امریکا )۱۸۶۴ میالدی( در این 
مابقی ۴۹ دوره آن حضور داشته که اولین دوره آن به سال 
۱۸۲۰ باز می گردد. از ۴۹ دوره انتخابات برگزار شده، ۳۱ 
دوره دموکرات ها، ۱۴ دوره جمهوری خواهان، دو دوره حزب 
 Democratic-Republican( جمهوری خواه  دموکرات 
 American( امریکا  مستقل  حزب  دوره  یک   ،)Party
حقوق  حزب  دوره  یک  و   )Independent Party
 )States' Rights Democratic( ایاالت  دموکراتیک 

برنده شده اند.
برای بررسی این انتخابات را به سه بخش تقسیم می کنیم. 
که  است  میالدی   ۱۸۶۰ الی   ۱۸۲۰ سال  از  اول  بخش 
آخرین دوره این انتخابات قبل از جنگ داخلی برگزار شد. 
در این بازه زمانی ۱۱ دوره انتخابات برگزار شد که ۹ دوره 
دموکرات ها و دو دوره حزب دموکرات جمهوری خواه برنده 
این انتخابات شدند. بخش دوم بعد از جنگ داخلی از سال 
۱۸۶۸ الی ۱۹۶۰ می باشد که در این دوران ۲۴ دوره این 
دوره  دو  دموکرات ها،  دوره   ۲۱ که  شد  برگزار  انتخابات 
جمهوری خواهان و یک دوره حزب حقوق دموکراتیک ایاالت  
انتخابات  این  برنده   )States' Rights Democratic(
شدند. در واقع حزب دموکرات در مجموع دو بخش ۳۲ دوره 
این  و  انتخابات شدند  این  برنده  دوره  دو  و جمهوری خواه 
دو بخش را می توان بخش دموکرات ها نامید. اما در بخش 
سوم یعنی از سال ۱۹۶۴ الی ۲۰۱۶ میالدی ورق برگشت 
جمهوری خواهان،  دوره   ۱۲ انتخابات،  این  دوره   ۱۴ از  و 
امریکا  مستقل  حزب  دوره  یک  و  دموکرات ها  دوره  یک 
شدند  برنده   )American Independent Party(
از  می گردد.  باز   ۱۹۷۶ سال  به  دموکرات ها  برد  آخرین  و 
دوره   ۱۰ هر  برنده  جمهوری خواهان  تاکنون   ۱۹۸۰ سال 
انتخابات شده اند. همان طور که مشاهده می کنیم، در  این 
طول تاریخ این انتخابات دموکرات ها برتر هستند و تا قبل 
این  برنده  دوره  دو  فقط  جمهوری خواهان   ۱۹۶۴ سال  از 
انتخابات،  این  از ۱۴ دوره  آن  از  بعد  اما  بوده اند،  انتخابات 
۱۲ دوره جمهوری خواهان برنده شده اند که نشان از تغییر 
گرایش مردم آالباما در انتخابات ریاست جمهوری به سمت 
برای  قانون حقوق مدنی  و می توان  دارد  جمهوری خواهان 
احقاق حقوق سیاه پوستان مصوب ۱۹۶۸ را یکی از دالیل 

این تغییر گرایش دانست. 
در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ از حزب 
دموکرات هیالری کلینتون با ۷۷.۸ آرا موفق به شکست برنی 

سندرز با ۱۹.۲ درصد آرا شد.
از حزب جمهوری خواه نیز دونالد ترمپ با ۴۳.۴ درصد آرا 

موفق به شکست تد کروز با ۲۱.۱ درصد آرا شد.
در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در حوزه 
به  موفق  آرا  درصد   ۶۲.۱ با  ترمپ  دونالد  آالباما،  انتخابیه 
رای  آرا شده ۹  با ۳۴.۴ درصد  کلینتون  شکست هیالری 

الکترال این ایالت را برنده شد.
در آمار انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، جو بایدن با ۶۳.۳ 
درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۱۶.۵ درصد آرا شد 
که مقایسه این آمار با آمار انتخابات مقدماتی دوره گذشته 
رای دهنده گان  که  است  این  نشان دهنده  دموکرات  حزب 
دموکرات  در آالباما به جناح راست این حزب گرایش دارند 
و یکی از دالیل آن وجود تعداد زیادی سیاه پوست در میان 
رای دهنده گان دموکرات است. به علت حمایت باراک اوباما 
به عنوان یک سیاه پوست از هیالری کلینتون و جو بایدن، 
رای دهنده گان سیاه پوست این ایالت نیز از این دو کاندیدا در 

این دو انتخابات حمایت کرده اند.
از  سناتور   ۴۵ تعداد   ۲۰۲۰ آگست  الی   ۱۸۱۹ سال  از 
از  که  شدند  امریکا  سنای  مجلس  راهی  آالباما  ایالت 
حزب  از  تن  شش  دموکرات،  حزب  از  تن   ۳۲ تعداد  این 

در مجلس نماینده گان، شش تن جمهوری خواه و یک تن 
دموکرات می باشند. 

ایالت آالباما از سال ۱۸۱۹ میالدی که به ایاالت متحده امریکا 
دو  بعضاً  که  داشته  منتخب  فرمان دار  تاکنون ۵۴  پیوست 
دوره یا بیش تر در این مقام بوده اند. از کل این ۵۴ فرمان دار، 
به تعداد ۴۰ تن دموکرات، شش تن جمهوری خواه، سه تن 
دموکرات- جمهوری خواه، دو تن جکسونیان، یک تن حزب 
ویگ Whig، یک تن مستقل )Independent( و یک تن 
از  فرمان داری خود  یعنی در دوران  عضویت در دو حزب، 
حزب ویگ به جمهوری خواهان پیوست. همان طور که آمار 
فرمان داری  انتخابات  تاریخ  در طول  آالباما  نشان می دهد، 
یک ایالت کاماًل دموکرات بوده است، به طوری که تا قبل 
جمهوری خواه  فرمان دار  دو  فقط   ۱۹۸۷ سال  انتخابات  از 
انتخاب شده بودند. در سال های اخیر اما گرایش مردم به 
جمهوری خواهان بیش تر شده است، به طوری که از سال 
۲۰۰۳ تاکنون هر سه فرمان دار منتخب از جمهوری خواهان 
بوده اند. با آمار ذکر شده متوجه شدیم که آالباما در طول 
تاریخ انتخابات فرمان داری یک ایالت کاماًل دموکرات بوده، 

ولی در سال های اخیر جمهوری خواه شده است.
 William این است که  انتخابات  این  تاریخی  نکته جالب 
زمانی  و  بود  آالباما  ایالت  فرمان دار  اولین   Wyatt Bibb
که فوت کرد، برادرش Thomas Bibb که رییس سنای 
ایالتی بود، طبق قانون جانشین وی و دومین فرمان دار آالباما 
شد و از کارهایی که در زمان وی انجام شد، یک سیستم 
تصویب  برده گان،  فرار  از  جلوگیری  به  کمک  برای  گشت 
را  دولتی  بانک  یک  ایجاد  تصویب  و  آالباما  دانشگاه  طرح 
می توان شمرد. از دیگر فرمان داران تاریخ این ایالت می توان 
 William Dorsey ایالت  این  فرمان دار  سی و دومین  به 
این مقام، رییس  به  انتخاب  از  اشاره کرد که قبل   Jelks

جمهوری خواه که یک تن از این سناتورها از حزب دموکرات 
جکسونیان  از  تن  چهار  پیوست،  جمهوری خواهان  به 
حزب  تغییر  بعداً  آن ها  از  تن  یک  که   )Jacksonian(
 Anti-Jacksonian Party OR( آنتی جکسون  به  داد 
از  تن  یک  پیوست،   )National Republican Party
سه  در  عضویت  تن  یک  جمهوری خواه،  دموکرات  حزب 
و  جمهوری خواه  دموکرات  و  جکسونیان  دموکرات،  حزب: 
یک تن با سابقه عضویت در دو حزب جکسونیان و دموکرات 
می دهد،  نشان  آمار  که  همان گونه  بودند.  جمهوری خواه 
تفاوت بسیار زیاد و نشان از نفوذ حزب دموکرات در انتخابات 
الی  سال ۱۸۱۹  از  که  طوری  به  دارد،  ایالت  این  در  سنا 
۱۹۸۱ فقط دو سناتور جمهوری خواه بوده اند. در طول تاریخ 
این انتخابات دموکرات ها دست برتر را دارند و از دو سناتور 
 Gordon Douglas Jones  حال حاضر  این ایالت نیز
از   Richard C. Shelby دیگری  و  دموکرات  حزب  از 
است  سناتوری  همان  وی  می باشد.  جمهوری خواه  حزب 
که باالتر ذکر کردیم از حزب دموکرات به جمهوری خواه 
با حزب  از سال ۱۹۸۷   Richard C. Shelby پیوست. 
دموکرات وارد سنا شد و در سال ۱۹۹۴ هم زمان که سناتور 
بود، تغییر حزب داد و به جمهوری خواهان پیوست و تا هم 
اکنون صاحب یکی از دو چوکی  ایالت آالباما در مجلس سنا 

امریکا می باشد. 
John J. Sparkman )۱۹۴۶-۱۹۷۹( از حزب دموکرات 
 Richard C. Shelby با ۳۳ سال حضور در مجلس سنا و
)۱۹۸۷-۲۰۲۰( از حزب جمهوری خواه با ۳۳ سال حضور در 
مجلس سنا، با سابقه ترین سناتورهای تاریخ ایالت آالباما در 

مجلس سنا امریکا می باشند.
از  نماینده   ۱۸۶ )آگست ۲۰۲۰(  کنون  تا   ۱۸۱۹ سال  از 
ایالت آالباما برای مجلس نماینده گان امریکا انتخابا شده اند، 
قابل  نکته  این  بشویم،  مبحث  این  وارد  این که  از  قبل  اما 
تاریخ  به  و  رجوع  عقب تر  به  چه قدر  هر  که  است  ذکر 
ایالت های اولیه نگاه می کنیم، به علت شرایط حاکم در آن 
زمان تعداد کسانی که در طول عمر سیاسی خود چندبار 
حزب عوض کرده اند مانند: Gabriel Moore عضو احزاب 
جمهوری خواه  و  جکسونیان  و  جمهوری خواه  دموکرات 
 Democratic-Republican Party and( ملی 
 )Jacksonian and National Republican Party
زیبایی های خاص  و  پیچیده گی ها، جذابیت ها  این موضوع 
خود را دارد که با ارایه کامل و تفکیک شده این آمار سعی 
لذت  آمار  این  خواندن  از  عزیز  مخاطبان  که  است  این  بر 
ببرند. از مجموع ۱۸۶ نماینده در طول تاریخ این ایالت، ۱۲۴ 
جمهوری خواهان، شش  از  تن  دموکرات، ۳۶  از حزب  تن 
تن از حزب ویگ )Whig Party(، سه تن از جکسونیان 
 Populist( عوام گرا  حزب  از  تن  دو   ،)Jacksonian(
جمهوری خواه  دموکرات  حزب  از  تن  یک   ،)Party
از  تن  یک   ،)Democratic-Republican Party(
 Liberal Republican( لیبرال  جمهوری خواه  حزب 
از Know Nothing party، یک تن  Party(، یک تن  
از Greenback Party، »چهار تن عضویت در دو حزب 
جکسونیان و دموکرات«، »دو تن جکسونیان- دموکرات و 
جکسونیان«، »یک تن جکسونیان و ویگ«، »یک تن حزب 
ویگ«،  و  آنتی جکسون  تن  »یک  جمهوری خواه«،  و  ویگ 
دموکرات  و   )Unionist Party( اتحادیه  تن حزب  »یک 
نهایت  در  و   »)American Party( امریکایی  حزب  و 
»یک تن عضو احزاب دموکرات جمهوری خواه و جکسونیان 
 Democratic-Republican( ملی  جمهوری خواه  و 
 Party and Jacksonian and National

Republican Party(« بوده اند. 
تقسیم  بخش  سه  به  را  انتخابات  این  بهتر  بررسی  برای 
می کنیم: بخش اول مربوط به این انتخابات در قرن نوزدهم 
جمعاً  مدت  این  در  که  )۱۸۱۹-۱۹۰۰میالدی(  می شود 
امریکا  نماینده گان  مجلس  راهی  آالباما  از  نماینده   ۱۰۶
 ۲۶ و  جمهوری خواه  تن   ۱۸ دموکرات،  تن   ۶۲ که  شدند 
تن  از احزاب دیگر که در آمار باال ذکر شده است، بوده اند. 
با این آمار می توان این بخش را بخش دموکرات ها نامید. 
بخش دوم مربوط به این انتخابات در قرن بیستم )۱۹۰۰-

۲۰۰۰ میالدی( می شود که در این بازه زمانی ۱۰۰ ساله 
از حزب  تن  که ۵۹  شده اند  انتخاب  نماینده   ۷۰ مجموعاً 
دموکرات و ۱۱ تن از حزب جمهوری خواه بوده اند. در این 
بخش دموکرات ها بسیار موفق بوده اند، به طوری که در یک 
بازه زمانی ۶۵ ساله )۱۹۰۰-۱۹۶۵( همه ی ۴۸ نماینده ی 
منتخب از این حزب بوده اند. اما با ورد به قرن بیست و یکم 
ما  تقسیم بندی  تاکنون( که بخش سوم  میالدی   ۲۰۰۰ (
از ۱۰  و  تغییر کرده  نفع جمهوری خواهان  به  آرا  می شود، 
نماینده منتخب در این بخش هفت تن جمهوری خواه و سه 
تن دموکرات بوده اند. از هفت نماینده حال حاضر این ایالت 

فرمان دار  جانشین  قانون  و طبق  بود  ایالت  سنای  مجلس 
 William J. محسوب می شد و در برهه ای به خاطر مریضی
Samford که فرمان دار وقت ایالت بود، جانشین وی شد و 
بعد از مدتی به خاطر فوت Samford به عنوان سی و دومین 
فرمان دار ایالت انتخاب شد و با وجود کارهای عمرانی که 
انجام داد، اما در تصویب قانون اساسی ایالتی سال ۱۹۰۱ 
ایالت شد،  این  که موجب تضعیف حقوق سیاه پوستان در 

نقش موثری داشت. 
در کنار ۵۴ فرمان دار منتخب، تعداد پنج تن هم جانشین 
فرمان دار بوده اند که برای مدت زمانی به این مقام رسیده اند. 
تن  یک  و  دموکرات  تن  چهار  موقت  فرمان دار  پنج  از 
فرمان دار  عنوان  به   )۱۸۶۸-۱۸۶۷(  Wager Swayne

نظامی، جانشین Robert M. Patton شد.

برگزار  انتخابات  دوره   ۴۹ از  این که  به  توجه  با  نتیجه: 
حوزه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  تاریخ  طول  در  شده 
اما  هستند،  برتر  دوره   ۳۱ با  دموکرات ها  آالباما،  انتخابیه 
جمهوری خواهان برنده ۱۰ دوره اخیر این انتخابات هستند، 
از ۴۵ سناتور تاریخ این ایالت ۳۲ تن دموکرات و شش تن 
جمهوری خواه و از دو سناتور حال حاضر این ایالت یک تن 
دموکرات و یک تن جمهوری خواه می باشد، از ۱۸۶ نماینده 
تاریخ این ایالت ۱۲۴ تن دموکرات و ۳۶ تن جمهوری خواه و 
از هفت نماینده حال حاضر این ایالت شش تن جمهوری خواه 
هستند و از ۵۴ فرمان دار منتخب در تاریخ این ایالت ۴۴ تن 
دموکرات، شش تن جمهوری خواه و ۴ تن هم از احزاب دیگر 
نتیجه  بوده اند، می توان  اخیر جمهوری خواه  فرمان دار  و ۳ 
گرفت که به طور کلی ایالت آالباما در طول تاریخ یک ایالت 
اخیر  ولی در حدود ۲۰ - ۳۰ سال  بوده،  کاماًل دموکرات 

کاماًل جمهوری خواه شده است.

د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
د  صنعت او سوداکری وزارت

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تدارکات

آمریت تسهیل قرارداها و پالنگذاری

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت صنعت و تجارت

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
می شود،  رسانیده  عموم  اطالع  به  تدارکات  قانون  و سوم  ماده چهل   )۲( فقره  از  تأسی  به  بدینوسیله 
وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد، قرارداد )دو نوع تیل)۸۱،۲۰۰ لیتر پطرول و ۲۶،۶۰۰ لیتر دیزل( 
مورد ضرورت وسایط سال مالی ۱۳۹۹{(را با شماره داوطلبی                                   به )شرکت 
محترم تجارتی اورزل نریوال لمیتد دارنده جواز نمبر)۳۱۵۹۱( و آدرس کوته سنگی، مرکز کابل به قیمت 

مجموعی مبلغ)۴،۶۴۹،۴۰۰( چهار میلیون و شش صد و چهل و نه هزار و چهار صد افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به آمریت تدارکات وزارت صنعت 
و تجارت واقع داراالمان، جوار شورای ملی سابقه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. این 
اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد«.

(MOIC/NCB/G/99/001)

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د سیمه ییزو ارکانونو خپلواکه  اداره

د شاروالیو معینیت
کارمندونه پروگرام

جمهوري اسالمي افغانستان
اداره مستقل ارگان هاي محـلي

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغال زائی

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات و ۲.۴ شرایط قرارداد طرزالعمل بانک جهانی 
به اطالع عموم داوطلبان رسانیده میشود که برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان 

های محلی در نظر دارد تا قرارداد پروژه استخدام مشاور همکار برای شهر پلخمری دارای کود نمبر  
                                                       را به شرکت محترم تحقیقات علمی و انکشاف جامعه 
)organization for Research and Community Development( دارانده جواز نمبر ۲۳۰۴ به 
قیمت مجموعی مبلغ ۶۶.۴۹۹.۳۰۴ ) شصت و شش میلیون و چهار صد و نود و نه هزار و سه صد و 

چهار( افغانی اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ 
نشر این اعالن الی چهارده )۱۴( روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به برنامه اشتغالزائی معینیت 
شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه اول شهر نو 

کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.
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به  که  زمانی  طالبان  رژیم  حاکمیت  سقوط  با  سوم؛ 
با  و  دارد  اضطراری حضور  لویه جرگه  در  نماینده  عنوان 
جمعیت  حزب  سهمیه  از  موقت  حکومت  شکل گیری 
سرپرستی وزارت اطالعات و فرهنگ را عهده دار می شود. 
ریاست رادیو-تلویزیون ملی مسوولیت رسمی دیگری است 

که بین سال های ۱۳۸۰-۸۱ عهده دار می شود.
با اتمام دوره ی حکومت انتقالی، آقای منصور یکی از ۱۷ 
نامزدی است که برای کرسی ریاست جمهوری در انتخابات 
سال ۱۳۸۳ رقابت می کنند. در سال های بعدش به عنوان 
یک اپوزسیون فعال منتقد حکومت داری آقای کرزی باقی 
می ماند و باور دارد که کرزی در تالش سوق دادن نظام 
جمهوری به دیکتاتوری است. او در دور شانزدهم مجلس 
نماینده گان، نماینده ی مردم کابل است و در دور هفدهم 
هر چند که دوباره نامزد است اما رای کافی نمی آورد تا 

دوباره به مجلس راه یابد.
هم زمان با عضویت در مجلس نماینده گان، آقای منصور 

وجود  کنند  نماینده گی  پارلمان  در  که  مقتدری  سیاسی 
ندارند و هم چنان جامعه ی مدنی مقتدر در بالروس نیست.

بالروس  برای  انتظاری  چه  آینده  هفته های  و  روز ها  در 
توقع می رود؟ جان هربست مدیر مرکز اوراسیا در شورای 
آتالنتیک و سفیر سابق امریکا در اوکراین به این باور است: 
»من فکر می کنم نفوذ روسیه برای حل بحران سیاسی در 
بالروس تعیین کننده خواهد بود. مالقات اخیر بین لوکاشنکو 
و پوتین در ماه سپتامبر به وضوح چگونه گی نقش مسکو را 
در مدیریت حوادث در مینسک رسم خواهد کرد، نه ایاالت 
امور خارجه  از وزیران  امریکا  نه حمایت  اروپا و  و  متحده 

اتحادیه اروپا برای »میان جیگری انتقال« موثر خواهد.«
ایجاد  روی  لوکاشنکو  پوتین،  با  دیدار  در  زیاد  احتمال  به 
زودهنگام  انتخابات  و  جدید  اساسی  قانون  تصویب  طرح 
بحث کرده اند. این روند به احتمال زیاد حدود دو سال طول 
خواهد کشید. این امر تأثیر مستقیم بر آرام شدن معترضان 
بالروس خواهد داشت. سپس لوکاشنکو موقفی را پیشنهاد 
خواهد کرد که به طور خاص برای او در دولت متحد آینده 
در نظر گرفته شود. در طول این دو سال روسیه یک رهبر 
اهداف  بتواند  نهایت  در  تا  کرد  خواهد  آماده  را  شایسته 
لوکاشنکو را که ۲۶ سال پیش عهد شده بود، تحقق ببخشد.
کرد  نخواهد  احساس  روسیه  تحوالتی،  به چنین  توجه  با 
که مجبور به اعزام نیرو به بالروس شود. مانند ارمنستان 
مخالفان  خیابانی  اعتراضات  برای  ژیوپولتیک  جنبه  هیچ 
اوکراین،  و  گرجستان  خالف  بر  ندارد.  وجود  بالروس  در 
بالروسی ها بین روسیه و غرب انتخاب نخواهد کرد. البته 
گروه های کوچکی در غرب بالروس هستند که می خواهند 

صلح  مذاکره کننده  هیأت  اشاره: 
مسوولیت  آن ها  دارد.  عضو   ۲۱
سنگینی در زمینه جنگ و صلح 
گرفته اند.  عهده  بر   افغانستان 
با آن ها بسیار مهم  آشنایی مردم 
است. از این رو، روزنامه ۸صبح در 
نظر دارد تا هر  یک از اعضای هیأت 
مردم  به  آن ها  تهیه شناس نامه  با  را  مذاکره کننده صلح 
مختلف  شماره های  در  و  نوبت  به  کار  این  کند.  معرفی 

انجام خواهد شد.

در  که  است  آشنایی  نام  منصور  عبدالحفیظ  یکم؛ 
رسانه های  گسترش  با  و  پساطالبان  حکومت  سال های 
همه گانی هر از گاهی سر زبان ها بوده است. متولد والیت 
پنجشیر است. در سال های اول ورودش به دانشکده ی 
تا  که  اتحاد جماهیر شوروی  کابل،  دانشگاه  ژورنالیسم 
آن زمان به گونه ی غیر مستقیم و با حمایت مهره های 
تصمیم  افغانستان  در  حکومت داری  برای  مشخص 
می گرفت، به گونه ی مستقیم وارد خاک کشور می شود. با 
آغاز جهاد در برابر نیروهای شوروی، پیوستن به جهاد در 
قالب حزب جمعیت تنها گزینه ای است که آقای منصور 

می تواند انتخاب کند.
فرزند سال های آغاز جنگ است و از زمانی که به یاد دارد، 
ناامنی در کشور مایه ی نگرانی اش بوده است. جبر شرایط 
در  به عضویت  را  او  ناامنی  و  اجتماعی، وضعیت جنگی 
مثل  است.  داده  سمت وسو  کشور  حزب  قدرت ترین  پر 
جغرافیایی که بدون تصمیم قبلی خودش، در آن به دنیا 
آمده است، پیوستنش به یکی از احزاب جهادی، انتخابی 
نبوده است که با حساب و کتاب قبلی، سراغش رفته باشد.

دوم؛ معموالً در رده ی رهبری حزب جمعیت حضور داشته 
است و از همان اول با آرمان های حزب جمعیت هم گام 

بالروس  اپوزسیون  باور کنیم  ندارد که  دلیلی وجود  هیچ 
به این زودی ها قدرت را به دست خواهد گرفت. در عوض 
تفاوت های متعددی میان آن چه در بالروس رخ می دهد و 
آن چه در اوکراین در سال ۲۰۱۴ و در ارمنستان در سال 

۲۰۱۸ رخ داد، وجود دارد. این چهار دلیل قرار ذیل است:

اول: رییس جمهور الکساندر لوکاشنکو فردی بسیار زیرک 
پایان دوره  تا  آماده حفظ قدرتش  و  اراده قوی است  با  و 
کاری اش می باشد. در مقایسه با دیگر رهبران اتحاد جماهیر 
شوروی سابق، او تنها کسی بود که تولیدات بالروس را حفظ 
کرد و رونق داد. تمام کشورهای همسایه، استوانی، لیتوانی، 
لیتوانی، بخش های عمده تولیدشان را از دست داده اند و در 
نتیجه، بخش عظیمی از جمعیت آن ها به ویژه جوانان به 
لوکاشنکو  غربی هستند. هم چنان  اروپای  در  دنبال شغل 
نه تنها برای حفظ قدرت خودش می جنگد، بلکه به خوبی 
می فهمد که اگر مظاهره کننده گان خیابانی به قدرت برسند، 
با  او تنها کسی بود که  پایان بالروس را رقم خواهند زد. 
استفاده از میلیاردها دالر روس، توانست کارخانه ها، مشاغل 

و رفاه کلی مردم را حفظ کند و تداوم ببخشد.

دوم: این که او موفق شد وفاداری تقریباً تمام تیم سیاسی و 
مسووالن ارشد امنیتی اش را حفظ کند. موفقیت انقالب ها 
در گرجستان، اوکراین و ارمنستان به دلیل تقسیم بندی های 
شدید درون گروه های نخبه بود. هنگامی که این تقسیمات 
اقدامات  با  که  کردند  اعالم  امنیتی  نیروهای  شد،  آشکار 
سرکوب گرانه از مقامات فعلی دفاع نخواهند کرد. لوکاشنکو 

بوده است. در کنار رهبری حزب در بازی های سیاست و 
فعالیت در بخش علمی و فرهنگی  از  قدرت، هیچ گاهی 
غافل نبوده است و بودن در حزب جمعیت را فرصتی برای 
داشته، شمرده  آگاهی  گسترش  برای  که  ایده هایی  نشر 
مسوولیت  اول  همان  از  که  است  دلیل  همین  به  است. 
انحصاری حزب  نشریه  نامه مجاهد«،  دبیری »هفته   سر 

جمعیت را به عهده می گیرد.
فرهنگی حزب جمعیت که حزب حاکم  فعال  عنوان  به 
وقت است، بین سال های ۱۳۷۱-۷۵ ریاست آژانس باختر 
از سوی دولت  با ترک کابل  به عهده دارد و هم زمان  را 
اسالمی افغانستان، سران جمعیت را به سوی شمال کشور 

همراهی می کند.
کشور  داخل  در  طالبان  رژیم  حاکمیت  سال های  تمام 
می ماند و هم چنان ریاست کمیته ی فرهنگی جمعیت را 
به عهده دارد و بخش برنامه های فرهنگی حزب را مدیریت 

می کند.

در چنین وضعیت و موقفی قرار ندارد.

سوم: روسیه با اندکی تأخیر در دفاع از لوکاشنکو صحبت 
کرد. هم والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه و هم سرگئی 
الوروف وزیر امور خارجه اذعان داشتند که انتخابات احتماالً 
کامل و عاری از تخلفات نبوده، اما پیام آن ها روشن بود: 
پیروزی لوکاشنکو فراتر از شک و تردید بوده و به همین 
دلیل مسکو او را به حیث رییس جمهور مشروع بالروس به 

رسمیت می شناسد.

چهارم: با وجود این که مخالفان در حال جمع آوری ده ها، 
لوکاشنکو هستند،  علیه  به خیابان ها  نفر  حتا صدها هزار 
بر خالف گرجستان،  زیرا  برسند،  به قدرت  نمی توانند  اما 
بالروس  در  سیاست  نهادی،  نظر  از  ارمنستان  و  اوکراین 
نهادینه نگردیده، رهبران سیاسی جدی وجود ندارند، احزاب 

به دانشگاه آزاد اسالمی می رود که تحصیالتش در مقطع 
ماستری را در رشته ی علوم سیاسی بخواند. سال ۱۳۹۲ از 
شاخه ی کابل دانشگاه آزاد اسالمی فارغ التحصیل می شود.

چهارم؛ آقای منصور با ۳۰ سال تجربه ی روزنامه نگاری 
به  اکنون  که  سیاسی  حزب  یک  در  فعال  عضویت  و 
و  امنیت  آمدن  برای  تا  این حزب می رود  از  نماینده گی 
صلح با طالبان مذاکره کند، باور دارد که مذاکره مثل آب 
نادیده است که نمی شود وضعیت را از پیش در موردش 
ارزیابی کرد. به همین دلیل تعیین خط سرخ از سوی دو 

طرف را عاقالنه نمی داند.
آقای منصور با آن که خواست های رده بندی شده ای حزب 
در  بخشش  دارد،  خود  با  کتبی  صورت  به  را  جمعیت 
مذاکره ی صلح را مهم می خواند و به باور او گفت وگوهای 
صلح زمانی موضوعیت دارد که سخن از بخشش باشد هر 
می خواند  آن  از  فراتر  را  »حق العبدی«  موضوع  که  چند 
و  باشد.  مذاکره کننده  هیات  بخشش  صالحیت  در  که 
حق العبدی نیز زمانی موضوعیت دارد که شخص قربانی، 

مجرم را به صورت فردی بشناسد.
گفت وگوها،  فضای  بودن  پیش بینی  قابل  غیر  وجود  با 
آن چه که برای آقای منصور، باید قابل بحث است و باید در 
اولویت باشد، امنیت، تمامیت ارضی، ثبات، اتحاد و انسجام 
قرار  این صلحی که  و  باشنده گان کشور است  تمام  بین 
است بیاید، باید افغانستان را از چندپارچه گی نجات بخشد.
آقای منصور مذاکره را زمینه ی چانه زنی روی منافع گروهی 
می داند و اما باور دارد مواردی نیز وجود دارد که قابل بحث 
و گفت وگو نیستند. نظام سیاسی مورد پسند آقای منصور 
جمهوریتی است که در آن حقوق طبیعی افراد به رسمیت 
شناخته می شود، اراده ی مردم اولویت دارد، آزادی بیان و 
رسانه ها، آزادی عقیده، حق کار و فعالیت های سیاسی-
اجتماعی به رسمیت شناخته می شود و این موضوعات در 

مذاکرات جای هیچ گونه بحث ندارد.
نماینده ی حزب جمعیت حق کار و فعالیت های سیاسی 
باور دارد که زنان درست  امر عادی می پندارد و  زنان را 
اما  در هر سمتی گماشته شوند،  مردان می توانند  مانند 
رقصیدن زنان در مالی عام را قابل دفاع نمی داند و حتا 
نمی فهمد که از رقصیدن زن در میان انبوهی از مردان در 

میز مذاکرات چگونه دفاع کند.

این نقش را بازی کنند اما در واقع نماینده یک اقلیت ناچیز 
هستند. آیا به دلیل حل وفصل بحران بالروس و حتا ادغام 
علیه روسیه  تحریم ها  بالروس می تواند  و  عمیق تر روسیه 

وجود داشته باشد؟
واقعیت این است که روسیه دیگر هیچ ترسی از تحریم های 
غرب ندارد. امروز در غرب اتفاق دیدگاه میان کشور ها وجود 
ندارد. امریکا به دلیل تالش های رییس جمهور دونالد ترمپ 
برای تغییر پارادایم سیاست خارجی امریکا در بحران عمیق 
داخلی و در عرصه سیاست خارجی قرار دارد. حتا تهدید 
به تحریم ها علیه نورد استریم ۲ )پایپ الین انتقال گاز از 

روسیه به جرمنی( هیچ چانسی برای اجرا نداشت.
همان طور که تظاهرات دسته جمعی اخیر در برلین نشان 
مورد  پوتین  بلکه  ترامپ،  و  مرکل  آنگال  نه  است،  داده 
آن ها  و  است،  گرفته  قرار  آلمانی ها  از  بسیاری  تحسین 
خواستار استقالل واقعی و حاکمیت آلمان از امریکا به جای 
وضعیت نیمه استعماری اش اند و این امر به صدراعظم مرکل 
این فرصت را نخواهد داد حتا اگر بخواهد، تسلیم باج گیری 

و تهدید واشنگتن شود.
 اجرای پروژه های اقتصادی روسیه و ادغام عمیق تر روسیه 
و بالروس به یک دولت واحد چه غرب آن را دوست دارد یا 

نه امکان تحقق آن وجود دارد.
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